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MOTTO : 

 

 
 „ Mândria de a-ţi stăpânii ca un artist propria profesiune, iată unul din cele 

mai luminoase sentimente ale omului contemporan. Dar dreptul de a te mândrii 

trebuie câştigat. Şi el nu poate fi câştigat decât prin descoperirea şi cultivarea 

vocaţiei proprii şi printr-o străduinţă constantă de a străbate până la capăt 

drumul spre desăvârşirea profesională.” 

 

                                                                              (Miroiu Şerban – Ce să fiu )   
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Context legislativ : 
 

 

 Liceul Tehnologic Sebeș îşi desfăşoară activitatea respectând Cadrul Juridic şi Instituţional 

creat de legile şi actele normative cu caracter local şi central . 

• Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Statutul personalului didactic, aprobat prin Legea nr. 1/2011, cu modificările 

ulterioare; 

•  Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin ordinul MEC nr. 5079/2016 

•       Codul muncii ; 

•       Regulamentul de ordine interioară al LT Sebeş ; 

• Programul de dezvoltare al unităţilor de învăţământ preuniversitar, an şcolar 2014 

– 2020 ; 

• Buletine informative ale proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar – 

Iosifescu, Ş (2000); 

•  Asigurarea calităţii în învăţământ , O.U. nr. 75/12.06.2005 şi Legea nr. 

87/13.04.2006 ; 

• Planurile cadru aprobate cu ordin de ministru; 

• Ordine , notificări, dispoziţii venite din partea MEC şi ISJ Alba. 
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PARTEA I.   

CONTEXTUL 
 

 În vederea integrării României în rândul statelor membre ale U.E. în 2007 şi pentru creşterea 

calităţii şi eficienţei sistemului educaţional la nivel naţional, MEC a elaborat o „ sinteză a 

priorităţilor pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar” (www. edu. ro.) 

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

muncă constituie una din componentele prioritare ale politicilor şi programelor U.E. 

 Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare 

profesională se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel naţional, 

regional şi local, astfel : 

• Planul Naţional de Acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi planul comun de 

acţiune (www.mie.ro.) face referire la dezvoltarea economică şi a resurselor umane la nivel naţional 

în următorii ani. 

• Agenţia de dezvoltare regională a elaborat Planul de Dezvoltare Regională cu 

referire la aspecte economice şi la dezvoltarea resurselor umane , la nivel naţional. Judeţul Alba face 

parte din Regiunea de dezvoltare CENTRU, alături de judeţele : Braşov, Mureş, Sibiu, Harghita, 

Covasna. 

• Planul Regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic (PRAI) care 

realizează o analiză a mediului economic şi a ofertei educaţionale la nivelul regiunii în perspectiva 

anului 2014, în contextul politicilor şi priorităţilor europene în domeniul ocupării forţei de muncă, al 

educaţiei şi formării profesionale. 

• Planul Local de Acţiune pentru dezvoltarea IPT elaborat în strânsă legătură cu 

PRAI contribuie în mod specific la atingerea obiectivelor stabilite prin PRAI. 

• Planul de Acţiune al şcolii vizează în perspectivă dezvoltarea IPT în cadrul LT 

Sebeş. 

 

 

I.1. MISIUNEA ŞCOLII 
 

  Liceul Tehnologic Sebeş  îşi propune să furnizeze un învăţământ de calitate, prin 

dezvoltarea echilibrată a tuturor competenţelor cheie şi formarea pentru  învăţare pe 

parcursul întregii vieţi , asigurând şanse egale tuturor  elevilor prin promovarea spiritului de 

echipă, al dialogului , toleranţei şi responsabilităţii.  

              Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de înaltă calitate, în acord cu nevoile comunităţii ţi 

ale tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, 

deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană. 

    
I.2. VIZIUNEA MANAGERIALĂ 
 

           Pornind de la  dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în  anii 

şcolari 2013-2014, 2014-2015,2015-2016,2016-2017, 2018-2019 avem în vedere ca întregul 

proces instructiv-educativ să se orienteze către formarea unui absolvent cu solide competenţe 

transferabile, de către un personal competitiv, empatic şi deschis la schimbare, într-un mediu 

sănătos, relaxant, dotat cu toate utilităţile necesare educaţiei. 

                   Profilului moral şi acţional al absolventului LT Sebes este caracterizat de un set de valori 

pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie : 

• Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria 

conştiinţă.  

http://www.mie.ro/
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• Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili 

priorităţile; a gândi   prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile 

pe înţelepciunea practică.  

• Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în 

gând şi în faptă.  

• Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.  

• Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăţilor, a eşecurilor personale.  

• Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de 

proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.  

• Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin 

fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.  

• Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri 

şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice 

împrejurare.  

 

 

I.3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
 

   Liceul Tehnologic Sebeş este o instituţie de învăţământ reprezentativă pentru oraşul Sebeş, 

zonele limitrofe şi chiar pentru judeţul Alba, oferind pregătire în domeniul serviciilor şi în  domeniul 

tehnic, de nivel 1, 2, 3 si 4. 

   Liceul Tehnologic Sebeş urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, 

asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de 

competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de 

pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri. 

Paleta largă de meserii pentru care se pregătesc elevii de liceu şi de școală profesională este 

rezultatul creşterii economice înregistrată de oraşul Sebeş în ultimii ani precum şi a bunei colaborări 

dintre şcoală şi o serie de agenţi economici din oraş şi din zona Sebeş : Kronospan SA, 

Holtzindustrie SA, SC Atero SRL, SC Savini Due SRL, Droker SA, SC Alpin 57 Lux  SRL, SC 

Serilla Leather SRL, SC Dupex SRL,SC Star Transmission  SRL,etc. 

Înfiinţarea LT Sebeş a venit în întâmpinarea năzuinţelor şi dorinţelor multor părinţi şi elevi 

începând cu data de 14.06.1995, an în care erau şcolarizaţi aproximativ 700 elevi repartizaţi în 24 de 

clase (liceu tehnologic şi şcoală profesională). În lipsa unei clădiri proprii activitatea s-a desfăşurat în 

două şcoli generale din oraşul Sebeş , iar din anul 1999, LTS a primit clădirea din str. Dorin Pavel, 

nr. 2 unde îşi desfăşoară activitatea şi în prezent. 

În anul 2000 LTS a fuzionat cu Centrul Şcolar Special Sebeş , care se desfiinţează, ca urmare 

a luării unor măsuri de integrare a elevilor cu deficienţe fizice în învăţământul obişnuit, luate de ISJ 

şi MEN. 

            Deşi a primit teren pentru o construcţie nouă , LT Sebeş se confruntă şi în prezent cu spaţiile 

şcolare insuficiente, fapt pentru care activitatea de instruire teoretică se desfăşoară în două 

schimburi: 

• schimbul I – între orele 8.00 – 14.00 

• schimbul II – între orele 14.00 – 20.00 

Instruirea teoretică şi practică se desfăşoară în trei clădiri, aflate la o distanţă destul de mare 

între ele: 

• clădirea A, str. Dorin Pavel , nr. 2 

• clădirea B, str. Viilor , nr.2 

• clădirea C (atelierele - şcoală) în incinta Colegiului L. Blaga Sebeş. 

Oferta educaţională a şcolii este diversificată, oferind pregătire teoretică şi practică în 

domeniile : electromecanică, mecatronică, electronică şi automatizari, fabricarea produselor din 
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lemn, servicii, turism şi alimentaţie, comerţ, industrie textilă şi pielărie, chimie industrială, industrie 

alimentară, construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 

           Începând cu anul școlar 2011-2012, în urma hotărârii Consiliului local al municipiului Sebeș 

și cu acordul I.S.J. Alba,  Liceul Tehnologic  Sebes,cu personalitate juridică, are ca și structură și  

Școala Gimnazială Silviu Carpinisanu Sebeș, Gradinița cu program prelungit nr.2 Sebeș și Gradinița 

cu program normal nr.1 Sebeș. 

 Anul scolar 2012-2013  a debutat cu schimbarea denumirii școlii din   ,  Grupul Scolar 

Industrial Sebeș în Liceul Tehnologic Sebeș. Mențtionăm că aceasta schimbare de denumire 

a fost realizată urmând toți pașii legali și toți colaboratorii școlii au luat la cunoștință acest fapt. 

             

           În anul şcolar 2013-2014 Liceul Tehnologic Sebeş oferă tinerilor din oraş şi din zona Sebeş, 

care are cea mai numeroasă populaţie şcolară din judeţ, instruire prin : 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare – 26 clase 

- profil : servicii : 

 - calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice –  4 clase(zi) 

                                                  Tehnician în turism – 3 clase (zi) 

                                                  Organizator banqueting – 1 clasă ( zi) 

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician mecatronist – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar –1 clase (zi)  

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă  (zi) 

 - calificare profesională :Tehnician în industria textilă – 2 clasă (seral) 

      - calificare profesională :Tehnician în prelucrarea lemnului – 1 clasă (zi) 

      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară – 4 clase (zi) 

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic – 3 clase (zi) 

      - calificare profesională: Tehnician închimie industrială – 1 clasă (zi) 

 

            

 LICEU TEHNOLOGIC – învățămînt profesional de 2 ani  : 7 clase 

   

  - Mecanic utilaje şi instalaţii industriale – 2 clase 

  - Tâmplar universal – 2 clase  

  - Brutar – patiser – preparator produse făinoase – 1 clasă   

  - Confecţioner  produse textile– 1 clasă  

                  - Confecționer articole din piele și înlocuitori – 1 clasă 

• ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL – 2 clase( 1 clasă a X a şi 1 clasă a XI a) 

• LICEU TEHNOLOGIC- învățământ preșcolar: 114 elevi 

• LICEU TEHNOLOGIC –învățământ primar: 5 clase, cu 142 elevi 

• LICEU TEHNOLOGIC- învățământ gimnazial : 4 clase, cu 96 elevi 

 

        Prin liceu tehnologic și unitățile structură sunt şcolarizaţi în anul şcolar 2013-2014 – 

1237 elevi : 

- 1190 elevi la cursuri de zi 

- 47 elevi la cursuri serale şi cu frecvenţă redusă 

repartizaţi în cele 44 de clase învățământ preșcolar, primar, liceal și profesional. 

  

                   În anul şcolar 2014-2015 Liceul Tehnologic  Sebeş oferă tinerilor din oraş şi din zona 

Sebeş, care are cea mai numeroasă populaţie şcolară din judeţ, instruire prin : 

 

• LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare – 22 clase 

- profil : servicii : 

 - calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice –  4 clase(zi) 

                                                  Tehnician în turism – 2clase (zi) 
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                                                  Organizator banqueting – 1 clasă ( zi) 

                                                  Tehnician în gastronomie-1 clasă (zi) 

                                                  Tehnician in activitati de comert – 3 clase ( zi ) 

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar –1 clasă (zi)  

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul – 2 clase  (zi) 

 - calificare profesională :Tehnician în industria textilă – 2 clase (seral) 

      - calificare profesională :Tehnician în chimie industrială – 1 clasă (zi) 

      - calificare profesională :Tehnician în electromecanică – 2 clase (zi) 

 

- profil: resurse naturale si protectia mediului: 

- calificarea profesionala: Tehnician in industria alimentara – 3 clase ( zi ) 

 

• LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 2 ani – 8 clase 

- domeniul : Comerț 

 - calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație  – 1 clasă (zi ) 

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer produse textile– 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Tâmplar universal – 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 1clasă (zi ) 

      - calificare profesională : Mecanic utilaje și instalații în industrie – 1 clasă (zi) 

      - claificare profesională:  Brutar- patiser preparator produse făinoase- 1 clasă (zi) 

 

• LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani – 4 clase 

- Domeniul: Servicii 

- calificare profesională: - Comerciant- vânzător – 1 clasă (zi) 

- domeniul: Tehnic 

- calificare profesională: Confecționer articole din piele și înlocuitori – 1 clasă ( zi) 

- calificare profesională: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 1 clasă ( zi) 

- claificare profesională: Tâmplar universal – 1 clasă ( zi) 

- 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL – 1 clasă( 1 clasă XI-a) 

          

- Profil: Resurse naturale și protecția mediului 

 

 

  

           În anul şcolar 2014-2015 Liceul Tehnologic Sebeş oferă tinerilor din oraş şi din zona Sebeş, 

care are cea mai numeroasă populaţie şcolară din judeţ, instruire prin : 

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare – 17 clase 

 

- profil : servicii : 

- calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice –  4 clase(zi) 

          Tehnician in activitati de comert – 3 clase (zi) 

                                                Tehnician în turism – 1 clase (zi) 

                                                Organizator banqueting – 1 clasă ( zi) 

           Tehnician in gastronomie – 1 clasa (zi) 

 

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician mecatronist – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar –1 clasa (zi)  

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic – 1 clasă (zi) 
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 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul – 2 clasa  (zi) 

      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară – 2 clase (zi) 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani – 9 clase 

- domeniul : Comerț 

- calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație  – 1 clasă (zi ) 

- calificare profesionala : Comerciant-vanzator – 1 clasa (zi) 

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer articole din piele si inlocuitori– 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Tâmplar universal – 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 1clasă (zi ) 

      - calificare profesională : Electromecanic utilaje si instalatii industriale – 1 clasă (zi) 

      - claificare profesională:  Operator prelucrarea si fabricarea celulozei si hartiei- 1 clasă (zi) 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 2 ani – 4 clase 

- Domeniul: Servicii 

- calificare profesională: - Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie – 1 clasă (zi) 

- domeniul: Tehnic 

- calificare profesională: Confecționer produse textile – 1 clasă ( zi) 

- calificare profesională: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 1 clasă ( zi) 

- claificare profesională: Tâmplar universal – 1 clasă ( zi) 

 

          

 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ preșcolar: 114 elevi 

LICEU TEHNOLOGIC –învățământ primar: 5 clase, cu 142 elevi 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ gimnazial : 4 clase, cu 96 elevi 

 

        Prin liceu tehnologic și unitățile structură sunt şcolarizaţi în anul şcolar 2014-2015 – 

1245 elevi : 

- 1155 elevi la cursuri de zi 

- 90 elevi la cursuri serale  

repartizaţi în cele 46 de clase învățământ preșcolar, primar, liceal și profesional. 

 

  

           În anul şcolar 2015-2016 Liceul Tehnologic Sebeş oferă tinerilor din oraş şi din zona Sebeş, 

care are cea mai numeroasă populaţie şcolară din judeţ, instruire prin : 

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare – 17 clase 

 

- profil : servicii : 

- calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice –  4 clase(zi) 

          Tehnician in activitati de comert – 3 clase (zi) 

                                                Tehnician în turism – 1 clase (zi) 

                                                Organizator banqueting – 1 clasă ( zi) 

           Tehnician in gastronomie – 1 clasa (zi) 

 

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician mecatronist – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar –1 clasa (zi)  

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul – 2 clasa  (zi) 

      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară – 2 clase (zi)  
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LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare învâțământ seral – 3 clase  

- profil tehnic: 

- calificare profesională:tehnician designer vestimentar – 1 clasă 

- calificare profesională: tehnician în industria textilă- 2 clase 

 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani – 9 clase 

- domeniul : Comerț 

- calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație  – 1 clasă (zi ) 

- calificare profesionala : Comerciant-vanzator – 1 clasa (zi) 

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer articole din piele si inlocuitori– 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Tâmplar universal – 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 1clasă (zi ) 

      - calificare profesională : Electromecanic utilaje si instalatii industriale – 1 clasă (zi) 

      - claificare profesională:  Operator prelucrarea si fabricarea celulozei si hartiei- 1 clasă (zi) 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățământ profesional de 2 ani – 4 clase 

- Domeniul: Servicii 

- calificare profesională: - Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie – 1 clasă (zi) 

- domeniul: Tehnic 

- calificare profesională: Confecționer produse textile – 1 clasă ( zi) 

- calificare profesională: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 1 clasă ( zi) 

- claificare profesională: Tâmplar universal – 1 clasă ( zi) 

 

          

 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ preșcolar: 128 elevi 

LICEU TEHNOLOGIC –învățământ primar: 6 clase, cu 138 elevi 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ gimnazial : 4 clase, cu 83 elevi 

 

        Prin Liceul Tehnologic și unitățile structură sunt şcolarizaţi în anul şcolar 2015-2016 – 

1223 elevi : 

- 1155 elevi la cursuri de zi 

- 76 elevi la cursuri serale  

repartizaţi în cele 48 de clase învățământ preșcolar, primar, liceal și profesional. 

 

An școlar 2016-2017 

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare – 17 clase 

 

- profil : servicii : 

- calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice –  4 clase(zi) 

          Tehnician in activitati de comert – 2clase (zi) 

                                                Tehnician în turism – 1 clase (zi) 

           Tehnician in gastronomie – 1 clasa (zi) 

 

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician mecatronist – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar –1 clasa (zi)  

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul – 2 clasa  (zi) 

      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară – 2 clase (zi)  
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LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare învâțământ seral – 3 clase  

- profil tehnic:  

- calificare profesională:tehnician designer vestimentar – 2 clase (seral) 

- calificare profesională: tehnician electromecanic - 1 clase (seral) 

 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani – 14 clase 

- domeniul : Comerț 

- calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație  – 1 clasă (zi ) 

- calificare profesionala : Comerciant-vanzator – 1 clasa (zi) 

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer articole din piele si inlocuitori– 3 clase (zi) 

      - calificare profesională : Tâmplar universal – 3 clase (zi) 

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 2 clasă (zi ) 

      - calificare profesională : Electromecanic utilaje si instalatii industriale – 1 clasă (zi) 

      - claificare profesională:  Operator prelucrarea si fabricarea celulozei si hartiei- 1 clasă (zi) 

-calificare profesională- Bucătar – 1 clsaă (zi) 

-calificare profesională- Preparator produse din carne și pește- 1 clasă (zi) 

        

 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ preșcolar: 100 elevi 

LICEU TEHNOLOGIC –învățământ primar: 6 clase, cu 154 elevi 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ gimnazial : 4 clase, cu 82 elevi 

 

        Prin Liceul Tehnologic și unitățile structură sunt şcolarizaţi în anul şcolar 2016-2017 – 

1192  elevi : 

- 1155 elevi la cursuri de zi 

- 76 elevi la cursuri serale  

repartizaţi în cele 48 de clase învățământ preșcolar, primar, liceal și profesional. 

  

An școlar 2017-2018 

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare – 16 clase 

 

- profil : servicii : 

- calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice –  4 clase(zi) 

          Tehnician in activitati de comert – 2clase (zi) 

                                                Tehnician în turism – 1 clase (zi) 

           Tehnician in gastronomie – 1 clasa (zi) 

 

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician mecatronist – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar –3 clase (zi)  

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul – 2 clasa  (zi) 

      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară – 1 clase (zi)  

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare învâțământ seral – 3 clase  

- profil tehnic:  

- calificare profesională:tehnician designer vestimentar – 2 clase (seral) 

- calificare profesională: tehnician electromecanic - 1 clase (seral) 

 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani – 12 clase 



 12 

domeniul : Comerț 

- calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație  – 1 clasă (zi ) 

- calificare profesionala : Comerciant-vanzator – 1 clasa (zi) 

- calificare profesionala : Bucatar – 1 clasa (zi) 

 

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer articole din piele si inlocuitori– 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Tâmplar universal – 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 2 clasă (zi ) 

      - calificare profesională : Electromecanic utilaje si instalatii industriale – 1 clasă (zi) 

      - claificare profesională:  Operator prelucrarea si fabricarea celulozei si hartiei- 1 clasă (zi) 

      - calificare profesională- Preparator produse din carne și pește- 1 clasă (zi) 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional dual  de 3 ani – 1 clasa 

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Tricoter - confectioner– 1 clasa (zi) 

 

 

          

 

 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ preșcolar: 92 prescolari 

LICEU TEHNOLOGIC –învățământ primar: 6 clase, cu 159 elevi 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ gimnazial : 4 clase, cu 72 elevi 

 

        Prin Liceul Tehnologic și unitățile structură sunt şcolarizaţi în anul şcolar 2017-2018 – 

1127  elevi : 

- 1010 elevi la cursuri de zi 

- 67 elevi la cursuri serale  

repartizaţi în cele 47 de clase învățământ preșcolar, primar, liceal și profesional. 

 

An școlar 2018-2019 

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare – 16 clase 

 

- profil : servicii : 

- calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice –  4 clase(zi) 

          Tehnician in activitati de comert – 2clase (zi) 

                                                Tehnician în turism – 2 clase (zi) 

     

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician electronica automatizari – 2 clase (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar –3 clase (zi)  

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic – 1 clasă (zi) 

 - calificare profesională: Tehnician mecanica – 1 clasa  (zi) 

 

- profil: resurse naturale si protectia mediului 

- calificarea profesionala : Industrie alimentara – 1 clasa (zi) 

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare învâțământ seral – 3 clase  

- profil tehnic:  

- calificare profesională:tehnician designer vestimentar – 2 clase (seral) 

- calificare profesională: tehnician electromecanic - 1 clase (seral) 
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LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani – 9,5 clase 

domeniul : Comerț 

- calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație  – 1 clase (zi ) 

- calificare profesionala : Comerciant-vanzator – 1 clasa (zi) 

- calificare profesionala : Bucatar – 1 clasa (zi) 

 

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer articole din piele si inlocuitori– 2 clase (zi) 

      - calificare profesională : Tâmplar universal – 1,5 clase (zi) 

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 2 clasă (zi ) 

      - calificare profesională : Electromecanic utilaje si instalatii industriale – 1 clasă (zi) 

 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional dual  de 3 ani – 0,5 clasa 

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Tricoter - confectioner– 0,5 clasa (zi) 

 

 

          

 

 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ preșcolar: 4 grupe 

LICEU TEHNOLOGIC –învățământ primar: 5 clase 

LICEU TEHNOLOGIC- învățământ gimnazial : 4 clase 

 

        Prin Liceul Tehnologic și unitățile structură sunt şcolarizaţi în anul şcolar 2018-2019 – 

1103  elevi repartizaţi în cele 42 de clase învățământ preșcolar, primar, liceal și profesional. 

 

  
        Având în vedere ca este singura scoala care asigura o instruire de specialitate de nivel 1, 2 si 

3,4  LT Sebeş recrutează elevi din municipiu şi din comunele şi satele învecinate (Săsciori, 

Şugag, Sebeşel, Pian, Vinţu de Jos, Daia Română, Vingard, Cut, Şpring, Cunţa, Draşov). 

        Şcoala are un plan de venituri proprii realizate în atelierele şcoală, contracte de 

colaborare care asigură fonduri suplimentare utilizate în cea mai mare parte pentru baza materială. 

 

I.4. ANALIZA  REZULTATELOR  ANULUI  TRECUT 
 

 Realizările anului şcolar 2013-2014 sunt : 

➢ La examenul de bacalaureat procentul de promovabilitate a fost de 44,63% 

➢ Rezultatele de la Examenul de certificare a calificărilor profesionale, sesiunea 2014: 

- nivelul I     -  procent de promovabilitate 100 % 

- nivelul II    -  procent de promovabilitate  100 % 

- nivelul III   -  procent de promovabilitate 100 % 

➢ 77 % dintre absolventii de nivel 1, 2 si 3 s-au integrat socio- profesional la agentii economici 

parteneri sau urmeaza o forma de invatamant superior ( 41 % ) – sursa AJOFM, statisticile 

scolii, situaţii diriginţi ; 

➢ Personalul didactic a fost implicat in actiuni de formare prin CCD, participand la examenul 

de obtinere a gradelor didactice : grad I –3 ,  grad II -   2 , grad definitiv – 4 

➢ Participarea la faza nationala a Concursului profesional  şi  a Olimpiadei tehnice 

interdisciplinare a doi elevi,  obtinând  rezultate  bune : 

  Dican Georgiana : tehnician industrie alimentara ; 

 Bumbu Dan: tehnician industrie alimentara ; 
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➢ Tot mai multi agenti economici din Sebes vin in sprijinul scolii asigurand conditii optime 

pentru instruirea practica a elevilor sau oferind materie prima pentru atelierele scoala. Astfel 

s-au incheiat peste 40 de contracte de colaborare şi convenţii de practică. 

Veniturile extrabugetare au atins valoarea de 12 000  RON ,o parte din bani fiind utilizati 

pentru dotarea laboratoarelor şi a şcolii  cu  obiecte de inventar. 

❖ Cadrele didactice au participat la Examenele nationale de evaluare, bacalaureat, competente 

profesionale, in calitate de supraveghetori, evaluatori, vicepresedinti în  Centrele  de examen 

şi de evaluare ; 

❖ LT Sebeş a fost  în 2013-2014 Centru zonal de evaluare la bacalaureat; 

❖ Targul de oferta educationala la nivel local si popularizarea planului de scolarizare 2014 – 

2015 in scolile generale din Sebes si zona Sebes au facilitat realizarea acestuia 90% încă din 

prima etapă de admitere( repartizare computerizată); 

❖ Amenajarea cancelariilor din clădirile A şi B; 

❖ Reamenajarea bibliotecii şcolare din clădirea B şi achiziţionarea de carte; 

❖ Zugrăvirea interioară  a sălilor de clasă din  clădirea B 

❖ Achiziţionarea de material didactic; 
❖ Informatizarea si optimizarea procesului – folosirea sistemului AEL la disciplinele: informatica,  

chimie, geografie, biologie matematică, fizică; 

❖ Elaborarea de programe si suporturi de curs pentru CDS si CDL; 

❖ Colaborarea cu parintii, cu politia si jandarmeria pentru evitarea absenteismului si abandonului 

scolar; 

❖ Dotarea salilor de clasă din cele două clădiri cu mobilier nou 
❖ Placarea holurilor din clădirea A cu granit; 
❖ Placarea scărilor de acces din clădirea A cu granit și refacerea mâinii curente . 

 

Realizările anului şcolar 2014-2015 sunt : 

➢ La examenul de bacalaureat procentul de promovabilitate a fost de 45% 

➢ Rezultatele de la Examenul de certificare a calificărilor profesionale, sesiunea 2015: 

- nivelul III   -  procent de promovabilitate 92 % 

- nivel IV – procent de promovabilitate 100% 

➢ 79 % dintre absolventii s-au integrat socio- profesional la agentii economici parteneri sau 

urmeaza o forma de invatamant superior ( 45 % ) – sursa AJOFM, statisticile scolii, situaţii 

diriginţi ; 

➢ Personalul didactic a fost implicat in actiuni de formare prin CCD, participand la examenul 

de obtinere a gradelor didactice : grad I –1 ,  grad definitiv – 2 

➢ Participarea la faza nationala a Concursului profesional  şi  a Olimpiadei tehnice 

interdisciplinare a doi elevi,  obtinând  rezultate  bune 

➢ Organizarea Olimpiadei Nationale – Fabricarea produselor din lemn 

➢ Tot mai multi agenti economici din Sebes vin in sprijinul scolii asigurand conditii optime 

pentru instruirea practica a elevilor sau oferind materie prima pentru atelierele scoala. Astfel 

s-au incheiat peste 40 de contracte de colaborare şi convenţii de practică. 

❖ Cadrele didactice au participat la Examenele nationale de evaluare, bacalaureat, competente 

profesionale, in calitate de supraveghetori, evaluatori, vicepresedinti în  Centrele  de examen 

şi de evaluare ; 

❖ Targul de oferta educationala la nivel local si popularizarea planului de scolarizare 2015 – 

2016 in scolile generale din Sebes si zona Sebes au facilitat realizarea acestuia 90% încă din 

prima etapă de admitere( repartizare computerizată); 
❖ Elaborarea de programe si suporturi de curs pentru CDS si CDL; 

❖ Colaborarea cu parintii, cu politia si jandarmeria pentru evitarea absenteismului si abandonului 

scolar; 

❖ Dotarea salilor de clasă din cele două clădiri cu mobilier nou 
❖ Reparatii curente pardoseli sali de clasa Scoala Gimnaziala ”Silviu Carpinisanu”  

❖ Extindere incalzire centrala Scoala Gimnaziala ”Silviu Carpinisanu” 
❖ Reparatii tavan casa scarilor Scoala Gimnaziala ”Silviu Carpinisanu” 
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❖ Reparatii curente Cladirea A si B Liceul tehnologic Sebes 

 

Realizările anului şcolar 2015-2016 sunt : 

➢ La examenul de bacalaureat procentul de promovabilitate a fost de 44,96% 

➢ La Testarea Națională procentul de promovabilitate a fost de 44,44% 

➢ Rezultatele de la Examenul de certificare a calificărilor profesionale, sesiunea 2016: 

- nivelul III   -  procent de promovabilitate 100 % 

- nivel IV – procent de promovabilitate 100% 

➢ 79 % dintre absolventii s-au integrat socio- profesional la agentii economici parteneri sau 

urmeaza o forma de invatamant superior ( 45 % ) – sursa AJOFM, statisticile scolii, situaţii 

diriginţi ; 

➢ Personalul didactic a fost implicat in actiuni de formare prin CCD, participand la examenul 

de obtinere a gradelor didactice : grad I –1 ,  grad definitiv – 1,grad didactic II-1 

➢ Participarea la faza nationala a Concursului profesional  şi  a Olimpiadei tehnice 

interdisciplinare a unui elev,  obtinând bune 

➢ Participarea școlii cu 600 de elevi și 4 profesori coordonatori la proiectul De ce, cum și ce 

învăț 

➢ Participarea unui la elev la concursul național Fii primul la bacalaureat, obținând premiul al 

II-lea 

➢ Participarea echipei de fotbal fete la Olimpiada sportului școlar, obținând locul al II-lea la 

etapa zonală 

➢ Sponsorizări din partea agenților economici pentru premierea elevilor cu rezultate bune la 

învățătură 

➢ Reabilitarea termică a atelierelor școală datorită sponsorizărilor efectuate de Kronospan 

Foundation, în cadrul Balului de Caritate Deschide-ti inima 

➢ Introducerea uniformei școlare obligatorii, alcătuită din sacou, cravată, emblema școlii 

 

➢ Tot mai multi agenti economici din Sebes vin in sprijinul scolii asigurand conditii optime 

pentru instruirea practica a elevilor sau oferind materie prima pentru atelierele scoala. Astfel 

s-au incheiat peste 40 de contracte de colaborare şi convenţii de practică. 

❖ Cadrele didactice au participat la Examenele nationale de evaluare, bacalaureat, competente 

profesionale, in calitate de supraveghetori, evaluatori, vicepresedinti în  Centrele  de examen 

şi de evaluare ; 

❖ Targul de oferta educationala la nivel local si popularizarea planului de scolarizare 2016 – 

2017 in scolile generale din Sebes si zona Sebes au facilitat realizarea acestuia 90% încă din 

prima etapă de admitere( repartizare computerizată); 
❖ Elaborarea de programe si suporturi de curs pentru CDS si CDL; 

❖ Colaborarea cu parintii, cu politia si jandarmeria pentru evitarea absenteismului si abandonului 

scolar; 

❖ Dotarea salilor de clasă din cele două clădiri cu mobilier nou 
❖ Reparatii curente Cladirea A si B Liceul Tehnologic Sebes 
❖ Dotarea cu supraveghere audio și îmbunătățirea sistemului video a spațiilor școlare din clădirile 

A și B 

❖ Funcționarea Cercului Școlar de Turism Valea Frumoasei și participarea la activități de 

ecoturism organizate de Consiliul Județean Alba. 

 

Realizările anului şcolar 2017-2018 sunt : 

➢ La examenul de bacalaureat procentul de promovabilitate a fost de  56,40% 

➢ La Testarea Națională procentul de promovabilitate a fost de 72% 

➢ Rezultatele de la Examenul de certificare a calificărilor profesionale, sesiunea 2017 

- nivelul III   -  procent de promovabilitate 100 % 

- nivel IV – procent de promovabilitate 100% 
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➢ 79 % dintre absolventii s-au integrat socio- profesional la agentii economici parteneri sau 

urmeaza o forma de invatamant superior ( 45 % ) – sursa AJOFM, statisticile scolii, situaţii 

diriginţi ; 

➢ Personalul didactic a fost implicat in actiuni de formare prin CCD, participand la examenul 

de obtinere a gradelor didactice : grad I –1 ,  grad definitiv – 1,grad didactic II-1 

➢ Participarea la faza judeteana a Concursului profesional  şi  a Olimpiadei tehnice 

interdisciplinare a unui elev,  obtinând bune 

➢ Sponsorizări din partea agenților economici pentru premierea elevilor cu rezultate bune la 

învățătură 

➢ Reabilitarea termică a atelierelor școală datorită sponsorizărilor efectuate de Kronospan 

Foundation, în cadrul Balului de Caritate Deschide-ti inima 

➢ Tot mai multi agenti economici din Sebes vin in sprijinul scolii asigurand conditii optime 

pentru instruirea practica a elevilor sau oferind materie prima pentru atelierele scoala. Astfel 

s-au incheiat peste 40 de contracte de colaborare şi convenţii de practică. 

❖ Cadrele didactice au participat la Examenele nationale de evaluare, bacalaureat, competente 

profesionale, in calitate de supraveghetori, evaluatori, vicepresedinti în  Centrele  de examen 

şi de evaluare ; 

❖ Targul de oferta educationala la nivel local si popularizarea planului de scolarizare 2017 – 

2018 in scolile generale din Sebes si zona Sebes au facilitat realizarea acestuia 90% încă din 

prima etapă de admitere( repartizare computerizată); 
❖ Elaborarea de programe si suporturi de curs pentru CDS si CDL; 

❖ Colaborarea cu parintii, cu politia si jandarmeria pentru evitarea absenteismului si abandonului 

scolar; 

❖ Reparatii curente Cladirea A – renovarea grupurilor sociale, zugravirea interioara integrala, 

schimbarea usilor interioare integral 
❖ Reparatii curente GPP nr.2 zugravirea interioara integrala 
❖ Reparatii curente cladirea ”Ateliere scoala” – zugravirea interioara integrala 
❖ Dotarea tuturor salilor de clasa in cladirea A cu videoproiectoare si ecrane de proiectie, precum si 

doua table Smart 

❖ Funcționarea Cercului Școlar de Turism Valea Frumoasei și participarea la activități de 

ecoturism organizate de Consiliul Județean Alba. 

 

Realizările anului şcolar 2018-2019 sunt : 

➢ La examenul de bacalaureat procentul de promovabilitate a fost de  39,17% 

➢ La Testarea Națională procentul de promovabilitate a fost de 100% 

➢ Rezultatele de la Examenul de certificare a calificărilor profesionale, sesiunea 2017 

- nivelul III   -  procent de promovabilitate 100 % 

- nivel IV – procent de promovabilitate 100% 

➢ 79 % dintre absolventii s-au integrat socio- profesional la agentii economici parteneri sau 

urmeaza o forma de invatamant superior ( 45 % ) – sursa AJOFM, statisticile scolii, situaţii 

diriginţi ; 

➢ Personalul didactic a fost implicat in actiuni de formare prin CCD, participand la examenul 

de obtinere a gradelor didactice : grad I –1 ,  grad definitiv – 1,grad didactic II-1 

➢ Participarea la faza judeteana a Concursului profesional  şi  a Olimpiadei tehnice 

interdisciplinare a unui elev,  obtinând bune 

➢ Sponsorizări din partea agenților economici pentru premierea elevilor cu rezultate bune la 

învățătură 

➢ Tot mai multi agenti economici din Sebes vin in sprijinul scolii asigurand conditii optime 

pentru instruirea practica a elevilor sau oferind materie prima pentru atelierele scoala. Astfel 

s-au incheiat peste 40 de contracte de colaborare şi convenţii de practică. 

❖ Cadrele didactice au participat la Examenele nationale de evaluare, bacalaureat, competente 

profesionale, in calitate de supraveghetori, evaluatori, vicepresedinti în  Centrele  de examen 

şi de evaluare ; 
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❖ Targul de oferta educationala la nivel local si popularizarea planului de scolarizare 2018 – 

2019 in scolile generale din Sebes si zona Sebes au facilitat realizarea acestuia 90% încă din 

prima etapă de admitere( repartizare computerizată); 
❖ Elaborarea de programe si suporturi de curs pentru CDS si CDL; 

❖ Colaborarea cu parintii, cu politia si jandarmeria pentru evitarea absenteismului si abandonului 

scolar; 

❖ Reparatii curente Cladirea A – renovarea parchetului in salile de clasa 
❖ Reparatii curente Cladirea B – igienizarea spatiilor comune 
❖ Reparatii curente GPP nr.2 renovare zid imprejmuitor 
❖ Reparatii curente cladirea ”Ateliere scoala” – schimbarea acoperisului cladirii 

❖ Funcționarea Cercului Școlar de Turism Valea Frumoasei și participarea la activități de 

ecoturism organizate de Consiliul Județean Alba. 

 

 

 

I. 5.       CONTEXT  NATIONAL 
 
 În plan naţional, Programul Naţional de Reformă (PNR) 2011 – 2013, adoptat de către Guvernul 

României la 29 aprilie 2011, constituie platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de 

dezvoltare economică a României în concordanţă cu politicile Uniunii Europene și reprezinta 

instrumentul de transpunere, la nivel national, a obiectivelor Strategiei Europa 2020.  

Țintele pentru anul 2020, asumate de România prin PNR 2011-2013 sunt următoarele:  

 Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta 20-64 de ani: 70%  

 Investitíțiilor în cercetare-dezvoltare: 2% din PIB  

 Reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea la 24% a ponderii energiei 

regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 19% a eficienţei energetice  

 Rata abandonului școlar timpuriu: 11,3%; Rata populației cu vârsta de 30-34 de ani absolventă a 

unei forme de educație terțiară: 26,7%;  

 Reducerea cu 580.000 a numărului de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială  

 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 stabileşte o nouă viziune asupra învăţământului şi în particular 

asupra IPT. Legea statuează rolul esenţial al documentelor strategice de planificare de nivel regional, 

judeţean şi local în distribuţia teritorială şi pe calificări a ofertei de formare profesională. Conform 

principiilor care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior menţionate în lege, structurile 

manageriale consultative au rol esenţial din perspectiva asigurării principiului relevanţei în baza căruia 

educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice şi a principiului fundamentării 

deciziilor pe dialog şi consultare.  

5.2. Indicatori de context specifici  

5.2.1 Contextul demografic şi populaţia şcolară  

Contextul demografic este prezentat detaliat şi analizat în capitolul 2, din perspectiva implicaţiilor pentru 

ÎPT cu privire la structura şi evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă, medii de rezidenţă şi sex, structura 

etnică, fenomenul migraţiei. Pentru orizontul de planificare 2013, cele mai severe concluzii rezultate din 

prognozele INS, sunt în legătură cu declinul demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu 

reduceri semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei (v. 

cap.2.2). Cele mai afectate vor fi efectivele din grupa de vârstă 14-18 ani (care includ elevii de liceu / 

şcoala de arte şi meserii) – scădere prognozată de 37,9% la nivel regional în perioada 2005-2015.  
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• Sursa: date societatii romanesti. 

            Strategia dezvoltarii învatamantului  preuniversitar pana in 2010 stabileste urmatoarele 

prioritati strategice pentru politicile MEC de integrare europeana a sistemului de educatie si formare 

profesionala, indicand directiile de actiune : 

• realizarea echitatii in educatie ; 

• asigurarea educatiei de baza pentru toti cetatenii – formarea competentelor cheie; 

• fundamentarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personala si 

profesionala a elevilor; 

• deschiderea sistemului educational si de formare profesionala catre societate, catre 

mediul social, economic si cultural; 

• asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale ; invatarea 

permanenta  ca dimensiune majora  a politicii educationale ; 

• cresterea calitatii proceselor de predare – invatare, precum si a serviciilor 

educationale. 

Directiile strategice 2006 – 2008, aprobate prin Memorandum in sedinta de guvern din 26 

ianuarie 2006 : 

I. Asigurarea egalitatii de sanse si sporirea accesului la educatie. 

II. Asigurarea calitatii educatiei si compatibilizarea sistemului national de invatamant cu 

sistemul european de educatie si formare profesionala. 

III. Descentralizarea si cresterea gradului de autonomie a sistemului scolar. 

IV. Stimularea educatiei permanente. 

V. Reforma educatiei timpurii. 

VI. Cresterea capacitatii institutionale, pentru elaborarea si gestionarea proiectelor. 
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VII. Sustinerea, in maniera integrata, a educatiei, cercetarii si inovarii. 

Bazat pe aceasta strategie  reforma I.P.T. stabileste urmatoarele actiuni  pe termen scurt si 

mediu pentru invatamanul preuniversitar la nivel national : 

-  Invatarea centrata pe elev : vizeaza o mai mare eficienta a invatarii, prin utilizarea unor 

metode si procedee care solicita elevul, adaptand mijloacele si metodele la stilul de invatare printr – 

o cunoastere a fiecarui elev ; 

-  Proiectarea si elaborarea de standarde de pregatire profesionala pentru calificarile din 

invatamantul profesional definind competentele cunoasterii si promovarii spiritului antreprenorial ; 

-  Proiectarea si elaborarea unui curriculum flexibil, utilizand credite transferabile in cadrul 

formarii initiale, diversificarea curriculumului  in dezvoltare locala si a continuturilor prin utilizarea 

curriculumului optional ; 

-  Parteneriatul cu agentii economici asigura o mai mare eficienta a activitatilor de instruire 

practica, adaptand astfel oferta educationala la piata muncii ; 

- Orientarea si consilierea elevilor poate asigura eficiente in formarea la elevi a competentelor 

cuprinse in programele scolare prin procesul de invatamant ; 

-  Modernizarea bazei materiale a invatamantului preuniversitar prin atingerea unor standarde 

impuse la nivel european ;  

-  Acordarea de sanse egale in  educatie si ocuparea locurilor de munca ; 

- Copii cu nevoi speciale vor fi orientati tot mai mult spre invatamantul de masa in locul 

invtamantului special ; 

-  Utilizarea T.I.C.in predare asigura intelegerea unor fenomene si procese gre accesibile, 

stimuleaza activitatile independente in lectii, sporind eficienta invatamantului centrat pe elev; 

-   Zone dezavantajate, zone rurale ; 

-  Formarea continua a adultilor – cursuri de reconversie profesionala la nivelul unitatii de 

invatamant autorizate ori prin formatori autorizati ; 

-  Integrarea europeana se asigura prin diferite forme de cooperare  in domeniul educatiei  si 

formarii profesionale ; 

-  Cresterea managementului educational prin proiectarea si implementarea  unor standarde in 

continua evolutie pentru managerii educationali. 

 

Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2010: 

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 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 2004-20062 

Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

 
1  TVET: abrevierea din lb.engleză - Technical and Vocational Education and Training (învăţământ profesional şi tehnic) 
2 Pentru detalii www.tvet.ro  

http://www.tvet.ro/
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            In perioada 2007-2013, România, ca Ţară membră a Uniunii Europene, va primi pentru 

dezvoltarea resurselor umane importante fonduri europene accesibile prin proiecte, care vor avea 

două direcţii principale de acţiune: educaţia si formarea profesională si piaţa muncii. 

            Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte 

strategia de dezvoltare a resurselor umane si implicit priorităţile identificate în acest domeniu. 

            Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii pe piaţa muncii, prin promovarea egalităţii de şanse pentru învăţarea pe tot parcursul 

vieţii si dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si incluzive care vor conduce, până în 

2015, la integrarea sustenabilă pe piaţa muncii a 1.650.000 persoane. 

            Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

- promovarea educaţiei si formării iniţiale şi continue de calitate, incluzive pentru 

învăţământul universitar si cercetare; 

- promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 

muncii; 

- facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung; 

- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si incluzive; 

- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele 

rurale; 

- îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

- facilitarea accesului la educaţie şi piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

 

             POS DRU cuprinde pentru perioada 2009-2013, următoarele axe prioritare relevante pentru 

dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale continue: 

Axa Prioritară 1. Educaţie si formare profesională în sprijinul creşterii economice si dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere 

a) Accesul la educaţia iniţială si la formarea profesională de calitate; 

b) Învăţământ superior de calitate; 

c) Dezvoltarea resurselor umane din educaţie si formare; 

d) Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă (FPC) 

e) Educaţia superioară în sprijinirea sectorului de cercetare. 

Axa Prioritară 2. Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

a) Tranziţia de la scoală la viaţa activă; 

b) Prevenirea si combaterea părăsirii timpurii a şcolii; 

 

 

 

I.6. OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE REGIONALE ŞI LOCALE 

 

 
Procesul de planificare în sistemul de educaţie şi formare profesională pe termen lung este structurat pe 

patru niveluri:  

(1) Strategiile elaborate la nivel naţional de Ministerul Educaţiei şi Cercetării,  

(2) Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic (PRAI),  

(3) Planurile locale (PLAI – la nivel judeţean)  

(4) Planurile de acţiune ale şcolilor (PAS).  

 

Procesul de planificare PRAI-PLAI-PAS a debutat în 2003 şi este supus unei revizuiri anuale. Începând 

cu 2005, s-a adoptat ca orizont de planificare anul 2013 (pentru acoperirea perioadei adoptate de Planul 

naţional şi Planurile regionale de dezvoltare 2007-2013, acestea, la rândul lor, fiind sincronizate cu 

orizontul de planificare al programelor UE). În anul 2012 orizontul PLAI a fost extins în perspectiva 

anului 2020 pentru a acoperi perioada de planificare 2014-2020.  
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PLAI constituie un cadru de acţiune la nivelul judeţului pe baza unui set de priorităţi şi măsuri, desprinse 

din analiză şi convenite prin PRAI la nivel regional. De asemenea, PLAI oferă un cadru de referinţă 

pentru elaborarea şi armonizarea planurilor elaborate de fiecare şcoală în parte.  

Scopul principal al PLAI este de a contribui, prin măsuri coordonate cu celelalte niveluri de planificare, 

la îmbunătăţirea corespondenţei dintre oferta sistemului de educaţie şi formare profesională şi comanda 

socială, dintr-o perspectivă integrată a nevoilor de dezvoltae economică şi socială a judeţului şi a regiunii  

După adoptarea de către Comitetul Local de dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea 

Profesională (CLDPS), PLAI este aprobat de către Inspectoratul şcolar ca document-cadru de planificare 

strategică la nivelul judeţului .  

 

Prin analiza PRAI şi PLAI rezultă următoarele : priorităţi, obiective şi ţinte.  

 

 
PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din judeţ cu nevoile de calificare  

Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare  

- ADR a realizat schiţa unui concept de Observator Regional, prezentat şi susţinut în faţa Consiliului 

Regional de Dezvoltare încă din 2004. Măsura a fost preluată de Planul Regional de ocupare (PRAO) 

elaborat în 2006.  

- S-a realizat o analiză de piaţa muncii pe baza indicatorilor statistici din surse oficiale şi administrative , 

inclusiv evoluţia locurilor de muncă vacante şi a şomerilor pe ocupaţii (AJOFM). De asemenea au fost 

valorificate şi concluziile principale ale unor studii de piaţa muncii şi proiecţii macroeconomice (ex. 

studiul previzional realizat în 2011 de INCSMPS - partener în cadrul Proiectului strategic POSDRU 

2007-2013 „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei 

muncii”. Rezultatele au fost integrate în prezentul PLAI (v. cap. 4.2.3 și 4.2.4).  

A fost iniţiată realizarea unei metodologii pilot de monitorizare a inserţiei absolvenţilor.  

- S-au iniţiat demersuri pentru promovarea unor proiecte în cadrul FSE în sprijinul îmbunătăţirii gradului 

de corelare a ofertei ÎPT cu nevoile pieţei muncii pe termen mediu şi lung şi creşterii capacităţii 

structurilor parteneriale (CLDPS) de gestionare a mecanismelor de planificare strategică în ÎPT.  

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

- Structura planurilor de şcolarizare s-a încadrat în bună măsură în limitele recomandate de PLAI (la 

nivel judeţean), realizându-se un bun progres în raport cu ţintele pe termen lung.  

- Un exemplu de concordanţă între cerere şi ofertă se înregistrează în cadrul grupei de ocupaţii „operatori 

prelucrători la maşini unelte”, pentru care locurile de muncă vacante sunt în creştere iar şomajul în 

scădere fiind alocate 3 clase pentru domeniul. Se înregistrează şi o acoperire deficitară a ofertei în raport 

cu cererea în cadrul grupei de ocupaţii „sudori şi debitatori autogeni” pentru care nu sunt alocate clase 

pentru calificările corespunzătoare.  

Se recomandă:  

- dezvoltarea analizei cu privire la distribuţia teritorială a ofertei ;  

- utilizarea oportunităţilor de finanţare prin POSDRU în sprijinul îmbunătăţirii gradului de corelare a 

ofertei ÎPT cu nevoile pieţei muncii pe termen mediu şi lung;  

- monitorizarea absolvenţilor  

 

Obiectivul 1.3: Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT  

- Şcolile ÎPT autorizate ca furnizori de formare pentru adulţi reprezintă 39% din numărul total de şcoli 

din ÎPT – deşi în creştere faţă de anul anterior se constată un progres întârziat faţă de ţinta ca cel puţin 

50%.  

- În ce priveşte ţinta ca fiecare şcoală acreditată să deruleze cel puţin 2 programe pentru adulţi în nu este 

încă atinsă.  

- Se înregistrează un progres întârziat în ceea ce priveşte numărul persoanelor cuprinse la nivel judeţean 

în cursurile de formare pentru adulţi derulate de către şcoli.  

Se recomandă creşterea numărului de şcoli autorizate în formarea adulţilor şi valorificarea 

oportunităţilor de finanţare prin POSDRU.  

Obiectivul 1.4: Asigurarea calităţii  
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Începând cu anul şcolar 2006/2007, implementarea sistemului de asigurare a calităţii a fost extinsă pentru 

toate unităţile din Învăţământul Profesional şi Tehnic, iar rezultatele - desprinse din rapoartele de 

autoevaluare, confruntate cu evaluarea externă (realizată de ISJ) - dovedesc un progres semnificativ.  

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere  

Obiectivul 2.1: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea 

unui loc de muncă  

- S-a elaborat un proiect de metodologie si o propunere de calendar-cadru pentru de activităţile de 

informare si consiliere, prevăzute la obiectivul 2.1  

- Şcolile au implementat o serie de acțiuni pentru orientarea şi consilierea elevilor, dar relativ puține 

dintre acestea au implicat agenţi economici  

- Progres întârziat în realizarea unor materiale de promovare a carierei pe fiecare domeniu de pregătire.  

 

Se recomandă:  

- diversificarea în continuare a acţiunilor de orientare şi consiliere profesională a elevilor şi creşterea 

implicării partenerilor sociali, în special a agenților economici;  

- elaborarea de materiale în sprijinul orientării carierei;  

- valorificarea oportunităţilor de finanţare a activităţilor de orientare şi consiliere profesională prin 

promovarea de proiecte în cadrul POSDRU(DMI 2.1);  

- promovarea de proiecte în sprijinul îmbunătăţirii serviciilor de orientare şi consiliere a elevilor( DMI 

1.1).  

 

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

Obiectivul 3.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT (infrastructura şi echipamente)  

Cu excepţia scolilor cuprinse in programele Phare de modernizare a invatamantului profesional si tehnic, 

în cele mai multe cazuri, starea generală a infrastructurii (clădirile pentru spaţiile de pregătire teoretică şi 

practică şi infrastructura de utilităţi) necesitată intervenţii de reabilitare sau modernizări, lipsesc o parte 

din atelierele necesare, cabinete şi laboratoare iar dotarea existentă este învechită (multe din atelierele 

existente nu au beneficiat de nici o investiţie relevantă în echipamente după 1990). Este nevoie de 

continuarea investiţiilor pentru modernizarea infrastructurii si pentru asigurarea dotărilor moderne şi 

a echipamentelor necesare unui învăţământ eficient, centrat pe elev.  

Se recomandă:  

- asigurarea condiţiilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi( rampe, grupuri sanitare adaptate) în 

toate şcolile;  

- continuarea investiţiilor pentru asigurarea condiţiilor la nivelul standardelor moderne de pregătire 

profesională.  

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT  

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

ÎPT  

- Se înregistrează progres bun în privinţa participării cadrelor didactice în activităţi metodice Se 

înregistrează un număr mic de şcoli în care s-au derulat programe de mentorat pentru profesorii 

debutanţi;  

- Se constată un număr mic de şcoli ÎPT care au derulat programe de actualizare a cunoştinţelor din 

domeniul de specialitate în colaborare cu agenţii economici (doar 6% dintre profesori şi 8 dintre maiştrii 

instructori au fost cuprinşi în 2008-2009 în programe de formare în parteneriat cu agenţii economici)  

 

Se recomandă dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru actualizarea competenţelor de 

specialitate ale profesorilor şi maiştrilor instructori 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.  

- Rezultatele monitorizării sunt raportate în PLAI (pe baza hărţii parteneriatului)  

- Doar 74% din totalul şcolilor ÎPT din judeţ au agenţi economici reprezentaţi în CA.  
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- 84% din şcoli au mai multe domenii de pregătire, dar numai 12,5% dintre acestea au mai mult de un 

domeniu reprezentat de agenţi economici în CA.  

- Gradul de cuprindere al elevilor în convenţii de practică la nivel judeţean :24,3%  

- Cca. 39,2% dintre şcoli nu asigură cuprinderea în practică pentru toţi elevii nici măcar la nivelul 2 de 

calificare.  

- Doar 68,4% dintre şcoli au parteneriate cu agenţii economici pentru activităţi de orientare şi consiliere, 

26,3% pentru formarea adulţilor, 5,3% parteneriate pentru formarea cadrelor didactice şi 73,7% pentru 

CDL.  

Se recomandă:  

- creşterea participării agenţilor economici în consiliile de administraţie (CA) ale şcolilor şi acoperirea cel 

puţin a domeniilor principale de pregătire din oferta fiecărei şcoli prin agenţi economici reprezentaţi în 

CA;  

- creşterea numărului de elevi cuprinşi în convenţii de practică la agenţi economici;  

- utilizarea oportunităţilor de finanţare a stagiilor de practică oferite prin POSDRU-DMI 2.1  

- creşterea implicării partenerilor sociali în activităţi de orientare şi consiliere profesională a elevilor;  

- dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru actualizarea competenţelor de specialitate ale 

profesorilor şi maiştrilor instructori din ÎPT;  

- dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru formarea adulţilor  

 

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

Obiectivul 6.1: Facilitarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie  

La nivel judeţean se constată valori mari și în creştere a abandonului în învăţământul profesional. 82 Plan  

 
În sprijinul tinerilor care au abandonat învăţământul obligatoriu şi nu au nici o calificare se derulează 

programe de ” şansa a doua”, însă e necesară creșterea implicării unităților ÎPT în furnizarea de 

programe de șansa a doua cu profesionalizare 

 

Obiectivul 6.2: CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DIN 

INVATAMANTUL LICEAL PRIN IMPLEMENTAREA UNUI PACHET EDUCAȚIONAL 

ȘI A UNOR STRATEGII DIDACTICE AXATE PE NEVOILE ELEVILOR PENTRU O MAI 

BUNĂ INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A VIITORILOR ABSOLVENȚI   
În sprijinul tinerilor care urmeaza cursurile liceale in cadrul Liceului Tehnologic Sebes se v-a 

implementa Proiectul - Parteneriat pentru acces egal la educatie pe o perioada de 3 ani ( 2018-2021). 
 

 

 

PARTEA   a II –a 

 

ANALIZA  NEVOILOR 

 

 
II.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

Analiza mediului extern vizeaza date privind: tendinte demografice, mediul economic, 

tendinte privind populatia scolara  si tendinte ocupationale. 

 

 
       II.1.1.TENDINTE DEMOGRAFICE 

 

 
La 1 iulie 2010, judeţul Alba numără 373755 persoane (14,8% din populaţia Regiunii Centru) 
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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 2002-2010)  

 

 

PREVIZIUNI  PRIVIND NEVOILE VIITOARE DE FORTA DE MUNCA  

 

 

            Conform anexei PRAI nivelurile de calificare ce se estimeaza a fi realizate pana in 2010 sunt 

urmatoarele ( in ordinea de prioritate si procente pe nivele ): 

 

            Calificari prioritare si niveluri ale calificarilor 

 

 

 

Regiunea Centru 
 

  

Tab 2.6. 

Sector Domeniul calificarii 
Nivel Ordine de 

prioritate 1 2 3 

Industrie 

40% 

Materiale de constructii 20% 60% 20% 1 

Industrie alimentara 5% 55% 40% 2 

Electronica, automatizari si informatica 

tehnologica ind. 

- 10% 90% 3 

Produse, piese si subansambluri  

( mecanic ) 

5% 55% 40% 4 

Prelucrarea lemnului 10% 60% 30% 5 

Textile, pielarie 30% 50% 20% 6 

Produse, piese si subansambluri  

( electric ) 

5% 50% 45% 4 

Constructii 

10% 

Constructii 20% 55% 25% 1 

Servicii 

40% 

Turism si A.P. 10% 45% 45%          1 

Servicii de transport - 55% 45% 1 

Protectia mediului - 10% 90% 1 

Prestari servicii pentru popularie 20% 50% 30% 2 

Comert 5% 50% 45% 3 

Prestari servicii pentru sectoarele 

economice  

10% 55% 35% 3 

Mica industrie, mestesuguri si artizanat 30% 50% 20% 3 

Finante, banci, asigurari - - 100% 4 

Administratie - - 100% 4 

Agricultura 

10% 

Agricultura 30% 40% 30% 2 

Silvicultura 15% 35% 50% 3 

Veterinar - - 100% 4 

\ 

 

 

 

              Conform analizei din Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2007-2013, o caracteristică 

deosebită a economiei judeţului Alba este că aici sunt reprezentate aproape toate ramurile 

industriei, după cum urmează: 
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          Tab. 2.7. 

 
 Alba 

I. Industria extractivă x 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă x 

Industria prelucrătoare:  

- alimentară şi băuturi  x 

- industria tutunului  

- textile şi produse textile  

- confecţii din textile, blănuri şi piele x 

- pielărie şi încălţăminte x 

- prelucrarea lemnului  x 

- mobilier x 

- chimie x 

- celuloză, hârtie şi carton x 

- construcţii metalice şi produse din metal x 

- maşini şi echipamente   

- maşini şi aparate electrice  

- aparatură şi instrumente medicale  

- mijloace de transport rutier  

- metalurgie x 

- alte produse din minerale nemetalice x 

 

 

 

ANALIZA NEVOILOR DE DEZVOLTARE A ŞCOLILOR IPT 

JUDEŢUL ALBA 

 

              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.   

Priorităţi ale formării profesionale: 

1.Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul educaţiei şi formării 

profesionale,care are ca scop îmbunătăţirea transparenţei calificărilor şi promovarea mobilităţilor. 

Măsurile prin care se urmăreşte realizarea scopului propus vizează: 

- realizarea instrumentelor necesare implementării mecanismelor care privesc EQF şi EQVET; 

- îmbunătăţirea coerenţei diferitelor instrumente. 

2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale având ca scop 

creşterea atractivităţii, accesabilităţii şi a calităţii care vor permite VET să aibă un rol important în 

politicile educaţionale şi strategiile privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi în vederea realizării 

următoarelor obiective:  

a).Promovarea simultană a echităţii afacerilor, competitivităţii şi inovării 

b).facilitarea posibilităţii ca cetăţenii să poată dobândi acele competenţe necesare schimbării unui loc 

de muncă, exercitarea cetăţeniei active şi a dezvoltării personale. 

Măsurile prin care se urmăreşte realizarea scopului propus vizează: 

- grupurile dezavantajate în risc de marginalizare( cei care părăsesc timpuriu şcoala şi care au 

nivel de calificare scăzut), eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte 

accesul şi participarea la VET, promovarea VET în rândul elevilor, părinţilor adulţilor şi 

îmbunătăţirea consilierii şi orientării pe parcursul vieţii 
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- sistemul VET: promovarea inovării şi creativităţii în VET, îmbunătăţirea permeabilităţii 

sistemului şi a continuării învăţării prin VET în învăţământul superior, promovarea 

participării în ENQAVET, dezvoltarea profilului profesional al actorilor implicaţi în VET( 

profesori, formatori, consilieri), fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultare 

ale cercetărilor prin : anchete, date statistice relevante pentru evaluarea şi monitorizarea 

progresului care să permită şi comparabilitatea între ţări. 

3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii având ca scop adaptarea politicilor 

VET la cerinţele pieţei muncii şi implicarea partenerilor sociali pentru securizarea dezvoltării 

carierei şi creşterea competitivităţii. 

Măsurile prin care se urmăreşte atingerea scopului propus vizează: 

- dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de muncă şi 

a competenţelor; 

- corelarea VET cu piaţa muncii; 

- creşterea mobilităţii persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învăţare la locul 

de muncă având în vedere, în particular, formarea profesională iniţială; 

- creşterea contribuţiei învăţământului superior la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi integrare 

europeană. 

4. Eficientizarea guvernanţei procesului Copenhaga şi cooperării în VET având ca scop 

consolidarea eficienţei Procesului Copenhaga şi asigurarea coerenţei politicilor specifice VET, 

învăţământul secundar teoretic şi învăţământul superior. 

Măsurile prin care se urmăreşte realizarea scopului propus vizează: 

- îmbunătăţirea cooperării europene în VET ; 

- asigurarea implementării şi monitorizării Procesului Copenhaga; 

- creşterea vizibilităţii procesului Copenhaga 

- consolidarea schimburilor de experienţă şi a cooperării cu ţările terţe şi organizaţiile 

internaţionale. 

 

 

I. Evoluţia planului de şcolarizare 

  
Analiza evoluțiilor planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca exerciţiul de 

planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit în general la o mai bună orientare a ofertei de 

pregătire – v. Fig. 5.6. și Anexa 7  

Totuși, se constată o scădere accentuată, în special începând cu 2009/2010 a ponderii numărului de elevi 

înscriși în învățământul profesional și tehnic din totalul elevilor în clasa a IX-a, învățământ de zi, 

ponderea ÎPT la clasa a-IX-a zi ajungând în 2012-2013 la numai cca. 50%, față de 66% în 2002/2003 – v. 

Anexa nr. 7. Una din explicațiile pentru aceasta evoluție rezultă din deciziile aplicate începând cu anul 

școlar 2009/2010, de alocare cifră de școlarizare pentru ÎPT la clasa a IX-a doar la liceu tehnologic. În 

prezent (anul școlar 2012-2013), pentru a obține nivelului 2 de calificare (muncitor calificat) elevii pot 

opta pentru înscrierea în învățămantul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a de liceu, sau 

pentru înscrierea în stagii de practică cu durata de 6 luni după absolvirea clasei a X-a de liceu tehnologic.  

Comparând evoluţia cifrelor planificate cu numărul efectiv de înscrieri pe domenii, se constată la nivel 

judeţean dificultăţi mai frecvente în realizarea ponderii planificate în domeniile agricultură, mecanică, 

fabricarea produdelor din lemn – v.Anexa 7. Sistemul de repartizare computerizat şi fluctuaţiile 

conjuncturale îngreunează desprinderea unor concluzii ferme din această analiză. Se recomandă, în 

paralel cu planificarea judicioasă a ofertei, măsuri sistematice de orientare şi consiliere a elevilor de 

gimnaziu cu privire la finalităţile posibile, oportunităţile de angajare şi/sau de continuare a studiilor, pe 

fiecare traseu de pregătire.  

Fig. 5.6  
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Sursa:ISJ 

 

Fig. 2.8. 

 
Pentru stabilirea ţintelor pentru 2013 reprezentând ponderea domeniilor din cifra de şcolarizare, au fost 

utilizate ca repere rezultatele din studiul previzional privind nevoile de formare profesională pe termen 

mediu și anchete în întreprinderi pentru nevoile de forță de muncă pe termen scurt realizate prin proiectul 

POSDRU „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei 

muncii”, corelate cu informaţii statistice oficiale şi informaţii parţiale prezentate în capitolele de piaţa 

muncii şi context economic local. Având în vedere incertitudinile actuale în contextul crizei economice, 

se recomandă monitorizarea în continuare a evoluţiilor indicatorilor pieţei muncii. De asemenea se 

recomandă actualizarea prognozelor ICSMPS privind cererea şi oferta de locuri de muncă pe termen 

mediu.  

Planurile de școlarizare vor trebui să asigure creșterea ponderii ÎPT la clasa a IX-a, creșterea numărului 

de clase de învățământ profesional, încadrarea în țintele PLAI pe domenii  

Structura planului de şcolarizare prîn următorii ani comparativ cu ţintele pentru 2013 este prezentată în 

tabelul 5.8. 
 

 

Tabelul 5.8 

 

Domeniu de 

pregătire 

Ţinta PLAI pe domenii pt. 2013 (Niv.2+3)  

 Min.-

max (%) 
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                 Ţinta (%)  

agricultură  4-8%   6,0%  

silvicultură  0,5-3%   1,5%  

ind. alimentară  2-3%   2,5%  

protecţia mediului  1-2%   1,5%  

comerţ  6-10%   8,0%  

economic  8-12%   10,0%  

turism şi alimentaţie  6-9%   7,5%  

estetica şi igiena 

corpului omenesc  

0-3%   1,5%  

construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice  

6-12%   9,0%  

mecanică  20-26%   23,0%  

electric  3,5-7,5%   5,5%  

electromecanică  1,5-3,5%   2,5%  

electronică 

automatizări  

3-7%   5,0%  

chimie industriala  1-3%   2,0%  

materiale de 

construcţii  

2-3%   2,5%  

fabric.prod.din lemn  3-7%   5,0%  

industrie textilă şi 

pielărie  

5-9%   7,0%  

tehnici poligrafice  0,0%   0,0%  

producţie media  0,0%   0,0%  

TOTAL  100,0%  

 

Sursa: ISJ 
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Specificaţie 
  

Număr de elevi cuprinşi la începutul anului şcolar 

Ponde
rea la 
nivelul 
judeţul
ui 
propus
a  in 
PLAI 

2002/2003* 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
2012/

2013 

nr. 

elevi 
% 

nr. 

elevi 
% 

nr. 

elevi 
% 

nr. 

elevi 
% 

nr. 

ele

vi % % 

Total număr elevi 

cuprinşi în clasa a IX-a 

în sistemul ÎPT, Din care: 

2971 100 3174 100 3021 100 2611 100 
231

5 
100   

A. Număr elevi cuprinşi 

în clasa a IX-a ruta SAM                    

Din care, pe domenii: 

1515 100 1974 100 1867 100 1652 100 
138

4 
100 100,0 

mecanică 
482 31,8 600 30,4 605 32,4 408 

24,

7 
388 

28,0 
24 

electromecanică 119 7,9 116 5,9 29 1,6 84 5,1 49 3,5 4 

electronică automatizări 0 0 0 0 0 0 27 1,6 28 2,0 3 

chimie industriala 87 5,7 57 2,9 36 1,9 28 1,7 49 3,5 1,5 

materiale de construcţii** 0 0 57 2,9 55 2,9 30 1,8 28 2,0 3 

electric 59 3,9 59 3 164 8,8 105 6,6 86 6,2 6 

construcţii,instalaţii şi lucr. 

publice 
119 7,9 129 6,5 155 8,3 136 8,2 113 

8,2 
9 

agricultură 12 0,8 41 2,1 54 2,9 97 5,9 63 4,6 6,5 

silvicultură 0 0 30 1,5 29 1,6 30 1,8 30 2,2 1,5 

comerţ 63 4,2 58 2,9 29 3 84 5,1 56 4,0 7 

turism şi alimentaţie 
114 7,5 204 10,3 177 9,5 179 

10,

8 
209 

15,1 
13 

industrie alimentară 30 2 29 1,5 0 0 86 5,2 18 1,3 5 

fabricarea prod. din lemn 
178 11,7 207 10,5 202 10,8 169 

10,

2 
110 

7,9 
9 

industrie textilă şi pielărie 
252 16,6 387 19,6 305 16,3 189 

11,

4 
157 

11,3 
6 

tehnici poligrafice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

estetica şi igiena corpului 

omenesc 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
 

1,5 

B. Număr elevi cuprinşi 

în clasa a IX-a  la liceu –

filiera tehnologică, din 

care: 

1456 100 1200 100 1154 100 959 100 931 100 100,0 

-profilul tehnic 
728 50 690 57,5 650 56,3 560 

58,

4 
582 62,5 59 

-profilul servicii 
476 32,7 270 22,5 337 29,2 313 

32,

6 
221 23,7 29 

-profilul resurse naturale şi 

protecţia mediului 252 17,3 240 20 167 14,5 86 9 128 13,8 12 
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ANEXA 7            

Jud.ALBA             

EVOLUŢIA ELEVILOR CURINŞI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC   

Sursa: ISJ             

            

                                     Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în sistemul ÎPT    

            

Specificaţie 

Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan 
Rea
liz 

 
2002/2

003 
2002/2
003* 

2003/2
004 

2003/2
004 

2004/2
005 

2004/2
005 

2005/20
06 

2005/2
006 

2006/2
007 

2006/ 
2007 

008  
200
7/20
08 

Total elevi cuprinşi în 
cl. a IX-a  

4513 4486 5520 5148 5348 4888 4620 4263 4312 3928 4144   

Total elevi cuprinşi 
în cl. a IX-a în ÎPT, 
din care: 

2989 2971 3360 3174 3248 3021 2856 2611 2520 2264 2436   

A. Elevi cuprinşi în 
cl. IX SAM - ruta 
progresivă, din care, 
pe domenii 

1524 1515 2160 1974 2100 1867 1764 1652 1540 1384 1456   

mecanică 476 482 630 600 672 605 420 408 420 388 420   

electromecanică 112 119 90 116 28 29 84 84 56 49 56   

electronică 
automatizări 

0 0 0 0 0 0 28 27 28 
28 

28 
  

chimie industriala 112 87 90 57 56 36 28 28 56 49 28   

materiale de 
construcţii** 

    60 57 84 55 84 30 28 
28 

28 
  

electric 56 59 90 59 168 164 112 105 112 86 84   

construcţii,instalaţii şi 
lucr.publice 

140 119 180 129 168 155 140 136 112 
113 

140 
  

agricultură 12 12 30 41 112 54 112 97 84 63 112   

silvicultură 0 0 30 30 28 29 28 30 28 30 28   

comerţ 56 63 60 58 56 56 84 84 56 56 112   

turism şi alimentaţie 112 114 210 204 196 177 168 179 224 209 168   

ind. alimentară 28 30 30 29 0 0 84 86 28 18 28   

fabric.prod.din lemn 168 178 240 207 224 202 196 169 140 110 112   

ind.textilă şi pielărie 252 252 420 387 308 305 196 189 168 157 84   

tehnici poligrafice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

estetica şi igiena 
corpului omenesc 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

28 
  

teologic                 0       

B.Număr elevi 
cuprinşi în clasa a 
IX-a  la liceu–filiera 
tehnologică, din 
care: 

1465 1456 1200 1200 1148 1154 1092 959 980 880 980 

  

-tehnic 759 728 690 690 644 650 644 560 616 576 560   

-servicii 454 476 270 270 336 337 336 313 252 257 336   

-resurse naturale şi 
protecţia mediului 

252 252 240 240 168 167 112 86 112 
47 

84 
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Analiza ofertei curente – formare profesională iniţială  (anul şcolar 2008/2009)  

                                  Fig. 2.9. 

Structura planului de scolarizare pe filiere/rute 

de pregatire propus pt. 2008-2009

SAM

33.09%

Liceu

tehno-logic

24.46%

Liceu

teoretic+voc

atio-nal

42.45%

SAM

Liceu

tehno-logic

Liceu

teoretic+vocatio-nal

 
 

Sursa:ISJ 

 

            Din totalul cifrei de şcolarizare propuse prin planul  de şcolarizare pentru 2008/2009 (clasa a 

IX-a), , ÎPT are o pondere de cca 58% (24.5% liceu tehnologic şi 33,1% ŞAM (v. fig.2.9) 

Oferta la liceu tehnologic pe domenii de pregătire 

 

Tab. 2.10. 

 
Domeniu de pregătire                           

conf. HG 866/2008 
Plan şcolarizare 

realizat cl. IX ŞAM 
2008/2009 

Ţinta PLAI anterior  pt. 
2013 ( nivel 1 şi 2) 

  Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

% Min.-max. 
(%) 

Ţinta                   
(%)  

chimie industriala 1 23 2.4 0-3 1.5 

agricultură 1 24 2,5 5-10 7.5 

silvicultură 1 28 2.9 0-2 1 

ind. alimentară 2 64 6.6 2-5 3.5 

fabric.prod.din lemn 4 79 8.2 6-12 9 

comerţ 3 86 8.9 5-10 7.5 

turism şi alimentaţie 5 126 13.1 9-13 11 

estetica şi igiena corpului 
omenesc 1 28 2.9 1-3 2 

mecanică 11 229 23.8 22-28 25 

electromecanică 2 58 6.0 3-5 4 

electric 1 30 3.1 5-7  6 

electronică automatizări 1 25 2.6 2-4 3 

construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 3 88 9.1 8-12 10 

materiale de construcţii 0 0  2-4 3 

industrie textilă şi pielărie 4 75 7.8 4-8 6 

tehnici poligrafice 0 0 0.0 0 0 

teologic 0 0 0.0 0 0 

TOTAL 39 963  100%   100 

                                  Sursa: ISJ              
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 Analiza planurilor de şcolarizare în raport cu PLAI evidenţiază o aliniere în general bună la 

ţintele specifice şi tendinţele desprinse din PLAI v. anexa 8 şi tab.5.6 .Se constată însă  un deficit ( 

pondere sub limita inferioară) pentru domeniile: agricultură, materiale de construcţii, electric şi uşor 

excedent pentru domeniul industrie alimentară, silvicultură și electromecanică. 

 Aproape de limitele minime se situează domeniul mecanic iar de cele superioare estetica și igiena 

corpului omenesc, industrie textilă şi pielărie şi turism şi alimentaţie . 

 Oferta liceului tehnologic pe profile 

                                    Fig. 2.11. 

 

Structura pe profile la liceul 
tehnogic   

Plan şcolariz.are 
realizat cl.IX liceu teh. 

2008/2009 

Ţinta PLAI anterior pt. 
2013  

Nr. 
clase 

Nr. 
elevi 

% 
Min.-

max. (%) 
Ţinta                    
(%) 

-tehnic 19 479 49,5 50-55 52.5 

-servicii 12 348 35.9 30-35 32.5 

-resurse naturale şi 
protecţia mediului 

3 141 14,6 
12.5-
17.5 

15 

TOTAL 34 968 100   100.0 

 

             Faţă de structura pe profile propusă ca ţinte prin PLAI, pentru planul de şcolarizare realizat 

la liceul tehnologic se constată un uşor excedent pentru profilul servicii şi deficit pentru profilul 

resurse naturale şi protecţia mediului.  

Se recomandă reanalizarea ţintelor 2013 conform noului nomenclator. 

            Ţintele stabilite prin PLAI anterior, au fost verificate şi modificate ţinând cont de profilul 

economic al judeţului. 

 Proiectul planului de şcolarizare 2009/2010.Ţinte pentru 2013 pe domenii de pregătire  

(cumulat pentru nivelurile 2 şi 3) 

 

                   Pentru  stabilirea ţintelor pentru 2013 reprezentând ponderea domeniilor din cifra de 

şcolarizare, au fost utilizate ca repere datele furnizate de evoluţia pe grupe de ocupaţii ale locurilor 

de muncă vacante şi a şomerilor înregiDatele sintetice privind structura şi evoluţia cifrelor de 

şcolarizare în ÎPT în judeţul Alba, sunt prezentate în Anexa 7. Se constată o scădere generală a populaţiei 

şcolare care s-a reflectat şi în scăderea numărului de elevi înscrişi în clasa a IX-a în ÎPT.  

 Analiza evoluțiilor planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca exerciţiul de 

planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit în general la o mai bună orientare a ofertei de 

pregătire – v. Fig. 5.6. și Anexa 7  

Totuși, se constată o scădere accentuată, în special începând cu 2009/2010 a ponderii numărului de elevi 

înscriși în învățământul profesional și tehnic din totalul elevilor în clasa a IX-a, învățământ de zi, 

ponderea ÎPT la clasa a-IX-a zi ajungând în 2012-2013 la numai cca. 50%, față de 66% în 2002/2003 – v. 

Anexa nr. 7. Una din explicațiile pentru aceasta evoluție rezultă din deciziile aplicate începând cu anul 

școlar 2009/2010, de alocare cifră de școlarizare pentru ÎPT la clasa a IX-a doar la liceu tehnologic. În 

prezent (anul școlar 2012-2013), pentru a obține nivelului 2 de calificare (muncitor calificat) elevii pot 

opta pentru înscrierea în învățămantul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a de liceu, sau 

pentru înscrierea în stagii de practică cu durata de 6 luni după absolvirea clasei a X-a de liceu tehnologic.  

Comparând evoluţia cifrelor planificate cu numărul efectiv de înscrieri pe domenii, se constată la nivel 

judeţean dificultăţi mai frecvente în realizarea ponderii planificate în domeniile agricultură, mecanică, 

fabricarea produdelor din lemn – v.Anexa 7. Sistemul de repartizare computerizat şi fluctuaţiile 

conjuncturale îngreunează desprinderea unor concluzii ferme din această analiză. Se recomandă, în 

paralel cu planificarea judicioasă a ofertei, măsuri sistematice de orientare şi consiliere a elevilor de 

gimnaziu cu privire la finalităţile posibile, oportunităţile de angajare şi/sau de continuare a studiilor, pe 

fiecare traseu de pregătire.  

Fig. 5.6  
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Sursa: ISJ 71 Plan Local de Actiune pentru Invatamant 2011-2013  
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Planul de 

şcolarizare 

realizat în 

2012/2013, 

zi+seral, 

comparativ cu 

ţintele PLAI - 

Tab. 5.7 Domeniu 

de pregătire  

Plan şcolarizare 
cl. IX liceu 
tehnologic 
2012/2013  
(zi+seral)  

Ţinta PLAI pe 
domenii pt. 2013 
(Niv.2+3)  

Plan şcolariz. cl. 
X inv.profesional 
nivelul 2 
2012/2013  

Plan şcolariz. 
stagii de practică 
după cl.X pentru 
nivelul 2 
2012/2013  

Nr. 
clase  

Nr. 
elevi  

%  Min.-
max. 
(%)  

Ţinta 
(%)  

Nr. 
clase  

Nr. 
elevi  

%  Nr. 
clase  

Nr. 
elevi  

%  

agricultură  6  140  7,9%  4-8%  6,0%  0,0%  0,0%  
silvicultură  1  29  1,6%  0,5-3%  1,5%  0,0%  0,0%  
ind. 
alimentar
ă  

2  62  3,5%  2-3%  2,5%  1  15  5,4%  0,0%  

protecţia 
mediului  

2  54  3,0%  1-2%  1,5%  

comerţ  4  119  6,7%  6-10%  8,0%  0,0%  0,0%  
economic  8  232  13,1%  8-12%  10,0%  
turism şi 
alimentaţ
ie  

6  171  9,6%  6-9%  7,5%  1,0  16  5,8%  0,0%  

estetica şi 
igiena 
corpului 
omenesc  

1  29  1,6%  0-3%  1,5%  0,0%  0,0%  

constr
ucţii, 
instalaţ
ii şi 
lucrări 
publice  

2  57  3,2%  6-12%  9,0%  2  28  10,1%  1  18  12,8%  

mecani
că  

15  407  22,9%  20-
26%  

23,0%  6  127  46,0%  1  26  18,4%  

electric  4  102  5,7%  3,5-7,5%  5,5%  0,0%  0,0%  
electrom
ecanică  

1  23  1,3%  1,5-3,5%  2,5%  0,0%  1  20  14,2%  

electronică 
automatizări  

4  108  6,1%  3-7%  5,0%  0,0%  0,0%  

chimie 
industriala  

1  25  1,4%  1-3%  2,0%  0,0%  0,0%  

materiale 
de 
construcţii  

1  28  1,6%  2-3%  2,5%  0,0%  0,0%  

fabric.
prod.di
n lemn  

4  102  5,7%  3-7%  5,0%  3  64  23,2%  2  47  33,3%  

industri
e 
textilă 
şi 
pielărie  

3  88  5,0%  5-9%  7,0%  1  26  9,4%  1  30  21,3%  

tehnici 
poligrafice  

0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  

producţie media  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  
TOTAL  65  1776  100,0%  100,0%  14  276  100,0%  6  141  100,0%  

straţi în evidenţele AJOFM în perioada 2003 – 2008, corelate cu alte informaţii statistice şi 

informaţii parţiale prezentate în capitolele de piaţa muncii şi context economic local. Având în 

vedere incertitudinile actuale în contextul crizei economice , se recomandă monitorizarea în 

continuare a evoluţiilor lunare ale indicatorilor pieţei muncii( şomaj – locuri de muncă). De 

asemenea se recomandă actualizarea prognozelor ICSMPS privind cererea şi oferta de locuri de 

muncă pe termen mediu. Structura planului de şcolarizare pentru 2009 -2010 comparativ cu ţintele 

pentru 2013 este prezentată în tab. 2.12. 
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            Tab. 2.12. 

 

Domeniu de pregătire Plan şcolarizare cl. IX Ţinta PLAI pe domenii pt. 
2013 

                              2009/2010  Nivelurile 2+3 

  Nr. clase Nr. elevi % Min.-max. Ţinta (medie 
județeană) 

(%)  (%) 

agricultură 6 168 7,60% 4,5% - 8,5% 6,5 

silvicultură 1 28 1,30% 0 %- 2% 1,00% 

ind. alimentară 1 28 1,30% 2% - 4% 3,00% 

protecţia mediului 2 56 2,50% 1% - 2% 1,50% 

chimie industriala 2 56 2,50% 1% - 2% 1,50% 

comerţ 3 84 3,80% 6 %- 10% 8,00% 

economic 9 252 11,40% 7% - 11% 9,00% 

turism şi alimentaţie 6 168 7,60% 8 %- 12% 10,00% 

estetica şi igiena corpului 
omenesc 1 28 1,30% 1% - 2% 1,50% 

construcţii, instalaţii şi lucrări 
publice 7 196 8,90% 6% - 12% 9,00% 

mecanică 17 476 21,50% 18% - 26% 22,00% 

electric 4 112 5,10% 3% - 7% 5,00% 

electromecanică 2 56 2,50% 2% - 4% 3,00% 

electronică automatizări 6 168 7,60% 3,5% – 5,5% 4,50% 

materiale de construcţii 2 56 2,50% 2% - 3% 2,50% 

fabric.prod.din lemn 4 112 5,10% 4% - 8% 6,00% 

industrie textilă şi pielărie 6 168 7,60% 4% - 8% 6,00% 

tehnici poligrafice 0 0 0,00% 0 0,00% 

Producţie media     0,00% 0 0,00% 

TOTAL 79 2212 100,00%   100,00% 

 

 

 

II. Domenii care necesită sprijin pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolilor în scopul 

încadrării planului de şcolarizare în anul şcolar 2012-2013 în recomandările PLAI:  

➢ Construcţii şi lucrări publice 

➢ Materiale de construcţii 

➢ Agricultură 

➢ Electronică şi automatizări 

➢ Comerţ 

➢ Estetica corpului omenesc 

 

III. Constatări din analiza evoluţiei planului de şcolarizare 

 

           Cele mai importante armonizări ale planului de şcolarizare realizat cu recomandările 

PLAI sunt pentru următoarele domenii: 

- mecanica - descreştere constantă de la 31,8% în anul şcolar 2002-2003 la 24,7 % în anul şcolar 

2005-2006, apoi o creştere la 28 % în 2006-2007, PLAI prevede până în 2013 24%; 
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- turism si alimentaţie publica cu o creştere constantă de la 7,5% în anul şcolar 2002-2003 la 15,1%, 

în anul şcolar 2006-2007, ponderea din PLAI fiind de 13% 

- construcţii, instalaţii şi lucrări publice au o creştere constantă de la 7,3 în anul şcolar 2002-2003 la 

8,2  în anul şcolar 2005-2006, ţinta fiind pentru 2013 de 9 %. 

 

Constatări pentru liceul  tehnologic 

            Toate profilurile au evoluţie conforma cu recomandările PLAI, toate fiind la o diferenţă de 

sub 4 % faţă de recomandările PLAI. Profilul cu cea mai importantă armonizare cu recomandările 

PLAI este profilul tehnic la care s-a realizat o creştere de la 50% cât era în 2002-2003 la 62,5% în 

2006-2007. 

 

 

 

PROGNOZA  NUMARULUI  DE  CLASE  PANA  IN  2013 

 

 

 

 

Nr. clase 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Inscrisi in clasa a 

VIII-a 
44779 4519 4209 4108 3972 3083 3833 3066 

Cuprinsi in clasa 

a IX-a 
4255 4293 3998 3902 3773 2928 3641 2912 

Numar clase a 

IX-a 
151 153 142 139 134 104 130 104 

Numar clase a 

IX-a liceu 

tehnologic 

34 35 32 31 30 24 29 24 

Numar clase a 

IX-a SAM 
60 61 56 55 53 41 52 41 

 

 

 

 

 

PROGNOZA  PRIVIND  NUMARUL  CLASELOR  A IX – A  PANA  IN 2014 

 LA LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ 

 

 

Nr. clase 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numar clase a IX-a liceu 

tehnologic 
3 3 3 9 8 9 8 7 

5 

Numar clase a IX-a SAM 7 7 6 - - - - - - 

Numar clase a XI-a SAM 7 6 5 6 4 - - - - 

Numar clase a XII-a 

SAM 
3 3 3 3 3 3 - - 

- 

Numar clase a XIII-a 

SAM 
- 3 3 3 3 4 3 - 

- 

 

Numar clase învățământ 

profesional cu durata de 

3 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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II.1.2. ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC 

 

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

în perioada 2000-2005 evidenţiază o tendinţă de  creştere a ponderii VAB în servicii şi în 

industrie, în paralel cu scăderea ponderii agriculturii  – v. fig.2.13.  

                                                                                              Fig.2.13 

Evoluţia structurii VAB, pe sectoare de activitate 

- jud. ALBA -
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 Sursa: INS, "Conturi naţionale Regionale", ediţia 2008 

              În cadrul serviciilor, după 2001 a crescut la nivel judeţean ponderea VAB în hoteluri şi 

restaurante şi a scăzut ponderea în transporturi, depozitare, comunicaţii (v. detalierea VAB pe 

activităţi în Anexa 2a PLAI 2009-2013). Pe sectoare mari de activitate, în 2005, la nivel judeţean  se 

detaşează sectorul serviciilor, cu o pondere de 48,3% din VAB, urmat de industrie (34,5%), 

agricultură (12.4%) şi construcţii (4,8%) – v. tab.2.13. 

            Comparativ cu structura VAB la nivel regional în 2005, judeţul Alba se remarcă prin 

ponderea mare a agriculturii (cu 2.6 puncte procentuale peste media regională). În cadrul 

serviciilor, faţă de ponderea la nivel regional este mai bine reprezentată activitatea de administraţie 

publică şi apărare, iar activitatea de tranzacţii imobiliare, prestări servicii pentru întreprinderi 

este cu 1.8 puncte procentuale mai redusă decât la nivel regional (v. tab. 2.14). 

 

Tab.2.14. 

 

Structura Valorii Adăugate Brute (VAB), pe activităţi ale economiei 
naţionale, în anul 2005    (%)  

 România Regiunea 
CENTRU 

AB 

Agricultură, piscicultură, silvicultură 9.5 9.8 12.4 

Industrie, din care: 27.9 34.2 34.5 

    - Industrie extractiva 1.5 2.7 4.1 
    - Industrie prelucrătoare 23.8 29.4 29.1 
    - Energie electrica, termica, gaze, apă 2.6 2.2 1.4 

Construcţii 7.3 5.7 4.8 

Servicii, din care: 55.3 50.3 48.3 

    - Comerţ1) 11.1 10.2 10.0 
    - Hoteluri si restaurante 2.4 3.3 2.4 
    - Transport, depozitare, comunicaţii 11.0 8.5 7.2 
    - Intermedieri financiare 2.3 1.7 1.6 
    - Tranzacţii imobiliare, prestări servicii pt. întreprinderi 12.3 11.6 9.8 
    - Administraţie publică si apărare 6.4 5.2 7.2 
    - Învăţământ 3.8 4.0 4.1 
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Structura Valorii Adăugate Brute (VAB), pe activităţi ale economiei 
naţionale, în anul 2005    (%)  

 România Regiunea 
CENTRU 

AB 

    - Sănătate şi asistenţă socială 3.1 3.4 3.4 
    - Alte activ. de servicii colective, sociale si personale 2.9 2.4 2.6 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Sursa: INS, "Conturi naţionale Regionale", ediţia 2008 

 

In 2003 valoarea P.I.B./ locuitor ( 57,5 mil. lei ) plasa Regiunea Centru pe locul trei in 

clasamentul regiunilor ( dupa regiunile Bucuresti -  Ilfov si Vest ), depasind nivelul national cu 7,2% 

in valoare absoluta PIB regional se plaseaza pe locul doi dupa Bucuresti – Ilfov.  

Judetul Alba se situeaza pe locul patru ca si contributie la formarea PIB regional. PIB – ul / 

locuitor pe judet in 2001 – 2002 a inregistrat o crestere cu 21%, indicele de evolutie al PIB pe judet 

fata de anul 1998 cunoscand o crestere mai rapida decat la nivel national si regional. Judetul Alba 

detine a doua pozitie din regiune privind ponderea VAB in agricultura si silvicultura ( 16,3% ) 

pondere sub media regionala dar peste cea nationala in industrie ( 32,9% ), pondere semnificativa a 

industriei extractive ( 4,6% ). Serviciile ( 44,9%) si constructiile ( 5,9% ) se afla sub media nationala 

si regionala. 

Investitiile brute realizate in Regiunea Centru 2004 au reprezentat 10,3% din totalul la nivel 

national. Cea mai mare dinamica inregistrandu-se in industria prelucratoare, transporturi, depozitare 

si comunicatii respectiv comert. La nivelul judetului Alba cele mai mari investitii brute au vizat 

industria prelucratoare, transporturile, depozitarea si comunicatiile. 

Investitiile straine directe in Regiunea Centru au fost de 644,6 mil. Euro. La nivelul 

judetului Alba ele totalizand 19,86% din totalul la nivel regional ( locul trei pe regiune ). 

In judetul Alba la sfarsitul anului 2004 erau inregistrate 5.826 firme ca unitati locale active 

in industrie, comert si alte servicii cu un numar total de 72787 angajati. 

Datele statistice pentru perioada 2002 – 2004 evidentiaza dinamica unitatilor locale active care pe 

total au crescut atat ca numar de firme ( cu 23,2% ) cat si ca numar de angajati. In schimb a scazut cu 

9% numarul de firme si cu peste 30% numarul de angajati in clasa intreprinderilor mari ( peste 250 

salariati ). 

Perioada 2006 – 2013 este marcata de integrarea in U.E. Din aceasta perspectiva firmele din judet se 

vor confrunta cu o presiune concurentiala sporita pentru a rezista pe piata interna si pentru a 

valorifica oportunitatile de participare pe piata U.E. Dincolo de avantajul conjunctural ( care se va 

reduce in timp ) al pretului relativ scazut al fortei de munca, competitivitatea firmelor va fi 

conditionata intr-o masura din ce in ce mai mare de cresterea valorii adaugate prin eforturi sustunute 

de inovare si segmentare pentru cucerirea si pastrarea pietei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, 

marketing, tehnici de vanzare adecvate. 

Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce si la dezvoltarea si diversificarea pietei 

de servicii pentru afaceri: servicii de consultanta, financiare, comerciale, etc., dar si alte servicii 

pentru intreprinderi rezultate din externalizarea unor activitati auxiliare productiei si contractate cu 

firme specializate – exemplu de intretinere si reparatii. 

Pozitia strategica a Regiunii Centru a condus la o infrastructura diversificata de drumuri si 

cai ferate in cadrul careia se intersecteaza axe rutiere importante pentru legaturile pe directiile N-V si 

S-E, iar pentru transporturile feroviare regiunea reprezinta o adevarata placa turnanta pentru intreaga 

tara. La nivelul judetului Alba exista foarte putine drumuri modernizate ceea ce conduce la nevoi de 

calificare in domeniul constructiilor de drumuri si cai ferate. 

Dinamica investitiilor in infrastructura tehnica ( alimentare cu energie electrica, apa, gaz, 

etc. ), edilitara si pentru afaceri, in crestere in ultimii ani se va accentua in perioada urmatoare din 

persopectiva nevoilor de dezvoltare economica si sociala si al integrarii europene. 

In telecomunicatii se remarca un proces alert de modernizare care se va accentua in viitor, 

datorita cresterii gradului de acoperire si expansiunii noilor tehnologii atat in telefonia mobila cat si 

cea cu fir. Schimbarile tehnologice in domeniu vor antrena modificari in profilul unor calificari – 

exemplu competentele I.T. pentru sistemele de transfer integrat de date, voce si imagine. 
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Adaptarea la standardele U.E. pentru protectia mediului conduce la o nevoie in crestere de 

personal specializat, dar si de dezvoltare a unor competente de mediu ca parte din pregatirea tehnica 

generala indiferent de specialitate. 

        Nevoia eliminarii unor disparitii in domeniu si importanta strategica a infrastructurii pentru 

dezvoltarea economica si modernizarea regiunii se reflecta in strategia de dezvoltare a Regiunii 

Centru in cadrul prioritatii 1, prin masuri privind reabilitarea si dezvoltare infrastructurii de transport, 

comunicatii, energetice, edilitare si de mediu ( care vor beneficia de importante alocari din fondurile 

structurale ale U.E. ). 

Judetul Alba dispune de un potential turistic ridicat prin resursele naturale, patrimoniul 

cultural si arhitectural, statiunile agroturistice montanr si de schi sau balneoclimaterice renumite, dar 

si de rezerve neexploatate suficient din cauza dotarii tehnice necorespunzatoare, a infrastructurii, a 

reclamei turistice insuficiente sau datorita prestarii unor servicii de slaba calitate. 

 

 

CONCLUZII 

 

❖ Valoarea VAB şi a PIB/locuitor plasează Regiunea Centru printre primele regiuni dezvoltate 

ale ţării (locul 2 după valoarea PIB; locul 3 după PIB/locuitor), judeţul Alba fiind al 4-lea 

judeţ ca si contribuţie in valoarea PIB regional. 

❖ Tendinta de scadere a ponderii industriei si agriculturii in structuraVAB judetean in paralel  

      cu cresterea ponderii serviciilor si a constructiilor  

❖ Dinamica si potentialul IMM 

▪ in paralel cu procesul de restructurare care a condus la reducerea severa a 

numarului de angajati in firmele mari a crescut numarul de firme si personalul 

IMM 

▪ cresterea din ultimii doi ani a ratei antreprenoriale exprimata prin numarul de 

IMM la 1000 locuitori ( locul doi pe tara ) 

❖ Dinamica incurajatoare a investitiilor brute si a investitiilor straine directe in mod deosebit 

      in industria prelucratoare, urmata de sectorul transport, depozitare, comunicatii si comert 

❖ Diversitatea activitatilor economice  

▪ serviciile ocupa cea mai mare pondere in economia judeteana in crestere 

constanta in ultimii ani, devansand industria in formarea VAB 

▪ in cadrul serviciilor se detaseaza comertul si activitatile de hotel si restaurant 

▪ tranzactiile imobiliare si activitatile de servicii pentru firme 

▪ activitatile de transport, depozitare si comunicatii ocupa in cadrul serviciilor 

urmatoarea pozitie dupa comert ca pondere in PIB si VAB 

▪ importanta in crestere a telecomunicatiilor 

▪ industria desi marcata de restructurari masive are pondere mare in formarea 

PIBsi VAB astfel incat judetul Alba pastreaza un profil industrial pronuntat 

▪ constructiile reprezinta un sector in crestere ca pondere in formarea PIBsi 

VAB sustinut de dinamica investitiilor in infrastructura pentru transporturi, 

tehnica ( alimentare cu energie electrica, apa, gaz ), edilitara si pentru afaceri 

▪ nevoile de adaptare la standardele U.E. pentru protectia mediului  

 

 

IMPLICATII   PENTRU   I.P.T. 

 

➢ Planurile de scolarizare trebuie sa reflecte prin structura lor: 

▪ ponderea crescuta a serviciilor 

▪ diversitatea activitatilor industriale 

▪ importanta constructiilor 

➢ Calificari si curriculum. Adaptarile structurale din economie presupun competente adecvate  
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     si o mobilitate ocupationala sporita inclusiv intersectoriala a fortei de munca. Se desprind              

doua directii de actiune la nivel regional si local: 

▪ aplicarea riguroasa a S.P.P. 

▪ adaptari prin C.D.L. 

➢ Ponderea crescanda a I.M.M reclama din partea IPT un raspuns adecvat la nevoile 

specificeIMM, de adaptabilitate crescuta a fortei de munca la sarcini de lucru diverse prin: 

▪ asigurarea unei pregatiri de baza largi, competente tehnice generale solide  

▪ consolidarea pregatirii profesionale, indiferent de calificare cu competente 

specifice economiei de piata ( competente antreprenoriale, tehnici de vanzari, 

marketing ) 

▪ promovarea invatarii pe parcursul intregii viet    

➢ Ca raspuns la schimbarile tehnologice si organizationale induse de investitiile straine si 

cerintele de competitivitate, trebuie avute in vedere : 

▪ cresterea nivelului de calificare 

▪ importanta competentelor cheie 

▪ limbile straine 

▪ formarea unor competente adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, 

marketing, tehnici de vanzare 

▪ colaborarea intre scoli pentru calificarile ce presupun competente combinate: 

exemplu tehnice si comerciale / economice 

▪ formarea continua a profesorilor in parteneriat cu intreprinderile 

➢ Ca raspuns la cerintele de mediu pe baza standardelor U.E.: 

▪ calitate in pregatirea pentru calificarile specializate pentru ecologie si protectia 

mediului pe baza standardelor de mediu ale U.E. 

▪ dezvoltarea unor competente de mediu ca parte din pregatirea tehnica generala 

indiferent de specialitate  

➢ Parteneriatul scoala – agenti economici, trebuie sa reflecte indiferent de domeniul de 

pregatire diversitatea categoriilor de agenti economici ( pe clase de marime, tipuri de capital, 

etc. ) si de activitati producatoare de bunuri si servicii 

 

 

II.1.3.  PIATA   MUNCII 

 

1. Principalele constatari desprinse din informatiile din AMIGO la nivel regional 

 
   Informaţiile furnizate de AMIGO pentru anul 2009, evidenţiază comparativ cu situaţia la nivel naţional 

şi european, un decalaj semnificativ privind rata de ocupare care în Regiunea Centru este mai mică cu 

3,5 puncte procentuale decât media naţională şi cu 9,5 puncte procentuale faţă de media europeană 

(UE-27). Acest decalaj este şi mai accentuat în cazul femeilor şi mai ales în rural.  

Se desprinde la nivel regional un fenomen îngrijorător al subocupării care afectează în mod deosebit 

populaţia feminină din mediu rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în rural (în condiţiile unei 

ocupări paupere, de subzistenţă, în agricultură).  

În 2009, rata şomajului la nivel regional (10,7%) definit conform metodologiei Biroului Internaţional 

al Muncii (BIM), se situează peste media la nivel naţional (6,9%) și european (9%). În Regiunea Centru, 

în 2009, rata şomajului (BIM) în mediul rural (11%) este sensibil mai mare decât rata şomajului rural la 

nivel naţional (5,4%). Rata şomajului (BIM) este mai mare în cazul bărbaţilor (12,1%, faţă de 8,8% în 

cazul femeilor în 2009);  

Şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani) la nivel regional: mai mare decât la nivel naţional (30,2%, faţă 

de 20,8%), mai ales în mediul rural (26,4% la nivel regional , faţă de 15,5% la nivel naţional)  

Şomerii (BIM) din grupa 15-24 de ani reprezintă cea mai mare pondere (28,5%) în numărul total al 

şomerilor din regiune, mai accentuat în mediul rural (32,4%). Raportat la întreaga populaţie din grupa 15-

24 de ani, 9,4% din tineri din regiunea Centru sunt şomeri.  

4.1.1.2 Principalii indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM) la nivel judeţean  
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❖ Principalii indicatori, conform datelor furnizate de ANOFM prin Balanţa Forţei de Muncă (BFM) 

la sfârşitul anului 2010 pentru judeţul Alba, sunt prezentaţi în tabelul de mai jos (v. tab. 4.1). 

Structura pe niveluri de instruire a populatiei ocupate 

➢ Tendinta de crestere a ponderii in ocupare a populatiei cu studii superioare si a celor 

cu nivel de pregatire liceal si de scadere a ponderii cu nivel de pregatire profesional, 

gimnazial si primar 

➢ Sansele de ocupare cresc cu cresterea nivelului de pregatire 

➢ Nivelul general de instruire al populatiei ocupate din regiune este mai ridicat decat 

media pe tara 

➢ Un nivel de pregatire usor mai ridicat in cazul femeilor in structura pe sexe a ocuparii 

in paralel cu o mai buna ocupare a barbatilor cu nivel de pregatire profesional si de 

ucenici 

➢ Disparitii majore intre urban si rural privind nivelul de instruire al populatiei ocupate 

 

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

următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel judeţean):,mecanică, 

industrie textilă şi pielărie,comerţ, , fabricarea produselor din lemn construcţii instalaţii şi lucrări 

publice,electromecanică 

              Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii: 

electromecanică, estetica şi igiena corpului omenesc, silvicultura – locuri de muncă în creştere, 

şomaj în scădere, balanţă locuri de muncă cu tendinţă de echilibrare. 

Mecanică:locuri de muncă în creştere, şomaj în creştere ,raportul locuri de muncă vacante - şomeri 

în deficit; 

Industrie textilă şi pielărie: locuri de muncă în scădere, şomaj în scădere, raportul locuri de muncă 

vacante – şomeri încă  deficitar cu tendinţă de echilibrare; 

Fabricarea produselor din lemn: locuri de muncă în creştere,şomaj în scădere, raportul locuri de 

muncă vacante – şomeri deficitar; 

Electric:locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, raportul locuri de muncă vacante – şomeri 

deficitar; 

Agricultura: locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, raportul locuri de muncă vacante – 

şomeri deficitar; 

Comerţ: locuri de muncă în creştere, şomaj în creştere, raportul locuri de muncă vacante – şomeri 

tinde să se echilibreze; 

Chimie industrială: locuri de muncă în scădere în ultimul an, şomaj în scădere, raportul locuri de 

muncă vacante – şomeri deficitar; 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice: locuri de muncă în scădere, şomaj în scădere, raportul 

locuri de muncă vacante – şomeri excedentar; 

Electronică şi automatizări: a scăzut numărul şomerilor în ultimul an, a crescut numărul locurilor 

vacante dar balanţa locuri de muncă vacante-şomeri rămâne deficitară; 

Industrie alimentară: în 2007 a scăzut numărul şomerilor, a crescut numărul locurilor de muncă 

vacante, balanţa locuri de muncă – şomeri este excedentară; 

Materiale de construcţii: locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, raportul locuri de muncă 

vacante – şomeri deficitar; 

Turism şi alimentaţie: locuri de muncă vacante în creştere, şomaj în creştere, balanţa locuri de 

muncă vacante-şomeri este excedentară cu tendinţă de echilibrare 
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2. Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanta Fortei de Munca ( BFM ) 

 

 

❖ Rata de ocupare conform BFM 

➢ Tendinta de scadere a ratei de activitate si a ratei de ocupare  

➢ Rate de ocupare mai ridicate decat la nivel national in Alba 

➢ Rata de ocupare mai redusa pentru femei decat pentru barbati 

❖ Somerii inregistrati in evidentele AJOFM 

➢  Rata  somajului ( someri inregistrati ) peste media nationala 

➢ Tendinta generala descrescatoare a somajului 

➢ La sfârşitul anului  2009 se înregistrau 13.200 şomeri dintre care 48.6% sunt 

femei, rata şomajului fiind 5.7%.( rata şomajului mai mare pentru bărbaţi) 

 
La 31 martie 2012, judeţul Alba înregistrează o rată a şomajului (6,79%) mai mare decât media la nivel 

naţional (4,64%) și regional (5,64%) - 

 

 

 
 

 
Sursa: INS, Anuarul statistic. Pentru 2011, date furnizate de ANOFM 

 

 

3.  Concluzii din analiza structurii populatiei ocupate 

 

                Similar cu evolutia PIB se constata in ultimii ani tendinta de scadere constanta a numarului 

si ponderii populatiei ocupate ( civile ) in industri si agricultura, in paralel cu cresterea in servicii si 

in constructii. 

                Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ocupării forţei de muncă 

(populaţia ocupată civilă) în 2006: serviciile 37.7%( regional 41%), agricultura 30%( regional 

24.7%),industria 28.6%( regional 29.1%),construcţiile 3,7%( regional 5.2%) 
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                        Proiecţia cererii de locuri de muncă pe termen mediu (2013-2020)  

 

 
Proiecţia cererii de locuri de muncă pe termen mediu (2013-2020)  

Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020. 

Studiul a fost realizat de către Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei 

Sociale (INCSMPS) în calitate de partener în cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea 

ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui 

lider de parteneriat a fost Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.  

Proiecţia cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu şi lung a fost 

realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Cambridge Econometrics în modelul de 

prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative generate de gradul mult mai mare 

de detaliere a informațiilor dorite.  

În cadrul metodologiei studiului, s-a realizat o proiecție a cererii potenţiale de forţă de muncă, 

reprezintând volumul de forță de muncă (număr persoane) estimat ca necesar pentru derularea 

activităților economice, în termeni de populație ocupată. Acest nivel va fi satisfacut cand numărul 

persoanelor efectiv ocupate este egal cu nivelul estimat ca necesar de populatie ocupata; in celelalte 

cazuri vom avea un deficit sau un excedent fata de necesarul de populatie ocupata. Cererea potențială 

estimeză necesarul de populație ocupată, însă evoluția populației efectiv ocupate depinde nu numai de 

evoluțiile economiei ci și de o multitudine de alti factori (ex. factori demografici, migrație, potrivirea 

calitativă între cererea și oferta de forță de muncă etc.). În consecință, cererea potențială de forță de 

muncă nu trebuie confundată cu populația ocupată (deși are valori aparent identice sau apropiate față de 

aceasta) și nu trebuie considerată ca cerere efectivă în termeni de locuri de muncă vacante. În schimb, 

previziunile privind cererea potențială oferă repere de analiză pentru evoluția structurii cererii pe sectoare 

de activitate, ocupații, niveluri de calificare, domenii de pregătire profesională. Pentru estimarea cererii 

potențiale s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică.  

A fost estimată și cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din retragerea 

participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor și a altor pierderi naturale pentru 

orizontul de prognoză). Este de menționat că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât 

valorile ei nu descriu decât evoluții ale unor structuri ecopnomice trecute. Mai mult, lipsa unor informații 

detaliate cu privire la structura pe vârste a populației ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe 

de vârstă și în ipoteze care induc un anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări 

trebuie privite cu rezerve.  

Utilizând cele două variabile (cererea potențială și cererea înlocuită) s-a estimat cererea agregată de 

forţă de muncă pentru anul 2013 și s-a extins prognoza pentru orizontul 2020.  

Analizând informațiile cu privire la dinamica cererii potențiale (măsura creării sau distrugerii de locuri de 

muncă în viitor) și a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă diponibile, inipotezele de calcul al 

celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere potențială sau dacă 

aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât distrugerea 

de locuri de muncă.  

Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la nivel naţional 

a utilizat serii de date de la Institutul Național de Statistică, pentru perioada 2000-2088 privind:  

- populaţia ocupată în activități ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1)  

- valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activități ale economiei naţionale (diviziuni CAEN 

REV1)  

- valoarea adăugată brută în activitatăți ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1)  

- valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activități ale economiei naţionale (diviziuni     
CAEN REV1)  
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evoluţiilor în judeţele Mureş, Sibiu, Alba, iar în judeţul Mureş pare să se profileze un excedent de locuri 

de muncă vacante comparativ cu numărul de şomeri în domeniu  

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 tendinţă de ameliorare 

faţă de începutul perioadei analizate (2003-2007).  

Similar cu mecanica, domeniile electric şi electromecanic până în 2007 s-a înregistrat - la nivel regional 

şi în majoritatea judeţelor - 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 tendinţă de ameliorare).  

Industria textilă pare să se confrunte cu dificultăţi concretizate la nivel regionalprintr-o o cerere de 

forţă de muncă neacoperită în cea mai mare parte a intervalului de timp analizat la nivel regional şi în 

majoritatea judeţelor, pentru ca la sfârşitul perioadei pe ansambul regiunii locurile de muncă vacante să 

scadă semnificativ în majoritatea judeţelor, în paralel cu o creştere a numărului de şomeri.  

Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel regional, prin creşterea 

locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului sau evoluţii fluctuante – pe ansamblul regiunii şi în 

majoritatea judeţelor. 

 

Conform studiului realizat de INCSMPS in 2005 sunt prevazute urmayoarele evolutii:  

▪ o diminuare a cererii in agricultura ( 18,5% ), industrie extractiva ( 6% ), 

administratie publica si aparare, invatamant ; 

▪ cresteri ale cererii in industria prelucratoare, constructii si majoritatea 

serviciilor. 

In ceea ce priveste balanta cerere – oferta pe sectoare de activitate in 2013 va exista un 

excedent de forta de munca in agricultura; la nivelul regiunii aproximativ 44.000 de persoane se 

vor orienta din agricultura spre alte sectoare in paralel cu o mai buna calificare a fortei de munca 

ramase in sector. In industrie balanta va continua sa fie defavorabila ofertei de forta de munca. 

 

 

IMPLICATII   PENTRU   I.P.T. 

 

 

➢ Scaderea ratei de ocupare, rata somajului peste media la nivel national, somajul 

ridicat al tinerilor si somajul de lunga durata obliga sistemul de IPT la : 

▪ anticiparea nevoilor de calificare si adaptarea ofertei la nevoile pietei muncii 

▪ actiuni sistematice de informare, orientare si consiliere a elevilor  

▪ abordarea integrata a formarii initiale si continue, din perspectiva invatarii pe 

parcursul intregii vieti 

▪ implicarea in programele de masuri active pentru ocuparea fortei de munca, in 

special in cele privind oferirea unei noi calificari tinerilor care nu si-au gasit 

un loc de munca dupa absolvirea scolii 

▪ parteneriate active cu agentii economici, AJOFM, autoritati si alte organizatii 

care pot contribui la integrarea socioprofesionala a absolventilor – prioritate 

permanenta a managementului scolar 

➢ Participarea scazuta a fortei de munca in programe de formare continua – in contrast 

cu nevoile de formare in crestere, decurgand din mobilitatea ocupationala accentuata 

de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare si adecvare a 

competentelor la cerintele de schimbare la locul de munca – ofera scolilor 

oportunitatea unei implicari active ca furnizori de formare pentru adulti avand in 

vedere: 

▪ cresterea nivelului de calificare a capitalului umen si formarea de noi 

competente pentru adaptarea la schimbarile tehnologice si organizationale din 

întreprindere 

▪  adecvarea calificarii cu locul de munca 

▪ reconversia profesionala in functie de nevoile pietii 
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▪ recunoasterea si valorofocarea experientei profesionale si a competentelor 

dobandite pe cale formala si informala 

▪ diversificarea ofertei de formare si adaptarea la nevoile grupurilor tinta ( 

programe de formare la distanta, consultanta ) 

➢ Evolutii sectoriale in plan ocupational si prognozele privind cererea si oferta pe 

termen lung – trebuie avute in vedere pentru: 

▪ planificarea strategica pe termen lung a ofertei de calificare corelata la toate 

nivelurile decizionale PRAI, PLAI, PAS 

▪ identificarea si eliminarea unor dezechilibre intre planurile de scolarizare si 

nevoile de calificare rezultate din prognoza 

▪ planurile de scolarizare trebuie sa reflecte ponderea crescuta a serviciilor, 

nevoile in crestere in constructii, calificarile necesare ramurilor industriale 

cu potential competitiv ( cu accent pe cresterea nivelului de calificare si 

noile tehnologii ) 

➢ Decalajele privind nivelul de educatie in mediul rural fata de urban – obliga la : 

▪ asigurarea accesului egal la educatie in conditii de calitate  

▪ masuri de sprijin pentru continuarea studiilor de catre elevii din mediul rural si 

din categorii defavorizate economic si social. 
 

 

 

II.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

       II.2.1.CALIFICARI SI CURRICULUM 

 

 

Finalitatile invatamantului preuniversitar deriva din idealul educational formulat de Legea 

invatamantului. Din aceasta perspectiva, finalitatile liceului propun formarea unui absolvent in 

masura sa decida asupra propriei cariere, sa contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare 

intelectuala si profesionala, sa se integreze activ in viata sociala. 

Liceul Tehnologic Sebeș scolarizeaza in medie anual  peste 1100 elevi cuprinsi in : 

• Invatamantul liceal tehnologic. 

• Învățământ profesional 

In anul scolar 2008 – 2009, ultima medie de admitere  la profilul economic/turism şi 

alimentaţie a fost 7,15,   iar la profilul tehnic 5,06. Din experienta anilor trecuti putem spune ca 

elevii admisi in liceul tehnologic au un grad  mediu de pregatire. 

Elevii provin in cea mai mare parte de la scolile generale din orasul Sebes si din comunele 

si satele invecinate aflate la distante nu foarte mari, avand posibilitatea de naveta cu mijloace auto 

sau C.F.R. 

Oferta educationala a scolii a fost orientata spre cerintele pietei muncii, a comunitatii locale 

si a elevilor si parintilor, fiind flexibila si dinamica, oferind prin liceu tehnologic pregatire in 

calificarile: 

✓ Tehnician in activitati economice; 

✓ Tehnician în turism; 

✓ Organizator banqueting; 

✓ Tehnician operator tehnica de calcul; 

✓ Tehnician designer vestimentar; 

✓ Tehnician mecatronist; 

✓ Tehnician in industria textila; 

✓ Tehnician în industria lemnului; 

✓ Tehnician în electromecanică; 

✓ Tehnician în construcţii şi lucrări publice; 

✓ Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. 
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Prin S.A.M. oferim calificari, nivel 2 pentru: 

✓ Ospatar ( chelner ) vanzator in unitati de alimentatie; 

✓ Tamplar universal; 

✓ Tricoter – confectioner ; 

✓ Brutar-patiser-preparator produse făinoase; 

✓ Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale. 

 

               In urma unor sondaje efectuate in randul elevilor de la S.A.M., 88% isi exprima optiunea de 

continuare a studiilor.  

Curriculum – ul la decizia scolii da posibilitatea definirii unor trasee particulare de invatare 

ale elevilor. Libertatea de decizie la nivelul scolii este consonanta cu democratizarea societatii si 

reprezinta o sansa de aderare la un sistem deschis, cu optiuni multiple. S-au propus si aprobat de 

catre Comisia de curriculum optionale  ca disciplina noua in aria curriculara  ~ Tehnologii ~ in 

functie de specializarea claselor, iar la clasele terminale optionale de aprofundare la disciplinele de 

bacalaureat: romana, matematica, limba moderna. 

Curriculum – ul de dezvoltare locala a fost elaborat conform indicatiilor din S.P.P. – uri si 

intr-un cadru de parteneriat intre scoala si agentii economici. 

Pentru anul scolar 2011-2012 s-au propus si aprobat urmatoarele calificari: 

✓ Tehnician in activitati economice; 

✓ Tehnician în turism; 

✓ Tehnician in activitati de comert 

✓ Organizator banqueting; 

✓ Tehnician operator tehnica de calcul; 

✓ Tehnician designer vestimentar; 

✓ Tehnician mecatronist; 

✓ Tehnician in industria textila; 

✓ Tehnician în industria lemnului; 

✓ Tehnician în electromecanică; 

✓ Tehnician în construcţii şi lucrări publice; 

✓ Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. 

Prin S.A.M. oferim calificari, nivel 3 pentru: 

✓ Organizator banqeting; 

✓ Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

✓ Tricoter – confectioner ; 

✓ Tehnician in gastronomie; 

Prin stagiile de pregatire practica: 

✓ Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale 

✓ Confectioner produse textile 

 

           Pentru anul şcolar 2013-2014 la Liceul Tehnologic Sebeş s-au propus și aprobat următoarele 

calificări: 

• LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare  

- profil : servicii : 

 - calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice  

                                                  Tehnician în turism  

                                                  Organizator banqueting  

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician mecatronist  

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar 

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul 

 - calificare profesională :Tehnician în industria textilă  

 

      - calificare profesională :Tehnician în prelucrarea lemnului  
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      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară  

 

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic  

 

      - calificare profesională: Tehnician închimie industrială  

 

 

            

 LICEU TEHNOLOGIC – învățământ profesional de 2 ani   

   

  - Mecanic utilaje şi instalaţii industriale  

  - Tâmplar universal 

  - Brutar – patiser – preparator produse făinoase   

  - Confecţioner  produse textile 

                  - Confecționer articole din piele și înlocuitori  

 

  

                   În anul şcolar 2014-2015 la Liceul Tehnologic  Sebeş există aprobate următoarele 

calificări profesionale: 

• LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare  

- profil : servicii : 

 - calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice                                                   

Tehnician în turism  

                                                  Organizator banqueting  

                                                  Tehnician în gastronomie 

                                                  Tehnician in activitati de comert  

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar  

 

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul  

 - calificare profesională :Tehnician în industria textilă  

      - calificare profesională :Tehnician în chimie industrială  

      - calificare profesională :Tehnician în electromecanică  

 

- profil: resurse naturale si protectia mediului: 

- calificarea profesionala: Tehnician in industria alimentara  

 

- LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 2 ani  

- domeniul : Comerț 

 - calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație   

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer produse textile 

      - calificare profesională : Tâmplar universal  

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  

      - calificare profesională : Mecanic utilaje și instalații în industrie  

      - claificare profesională:  Brutar- patiser preparator produse făinoase 

 

- LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani  

- Domeniul: Servicii 

- calificare profesională: - Comerciant- vânzător  

- domeniul: Tehnic 

- calificare profesională: Confecționer articole din piele și înlocuitori  

- calificare profesională: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  

- claificare profesională: Tâmplar universal  
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-  

• ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL  

          

- Profil: Resurse naturale și protecția mediului 

-  

 

În anul şcolar 2015-2016 la Liceul Tehnologic  Sebeş există aprobate următoarele calificări 

profesionale: 

• LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare  

- profil : servicii : 

 - calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice                                                   

Tehnician în turism  

                                                  Organizator banqueting  

                                                  Tehnician în gastronomie 

                                                  Tehnician in activitati de comert  

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar  

 

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul  

 - calificare profesională :Tehnician în industria textilă  

      - calificare profesională :Tehnician în chimie industrială  

      - calificare profesională :Tehnician în electromecanică  

-   calificare profesională: Tehnician în industria textilă 

 

- profil: resurse naturale si protectia mediului: 

- calificarea profesionala: Tehnician in industria alimentara  

 

- LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 2 ani  

- domeniul : Alimentație publică 

 - calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație   

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer produse textile 

      - calificare profesională : Tâmplar universal  

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  

       

 

- LICEU TEHNOLOGIC – invățământ profesional de 3 ani  

- Domeniul: Servicii 

- calificare profesională: - Comerciant- vânzător  

- domeniul: Tehnic 

- calificare profesională: Confecționer articole din piele și înlocuitori  

- calificare profesională: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  

- calificare profesională: Tâmplar universal  

- calificare profesională: operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei 

 

În anul școlar 2016-2017 sunt aprobate urmatoarele calificări: 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare  

- profil : servicii : 

- calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice          

Tehnician in activitati de comert  

                                                Tehnician în turism  

           Tehnician in gastronomie  

 

-   profil : tehnic : 
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 - calificare profesională :Tehnician mecatronist  

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar   

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic  

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul  

      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară  

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare învâțământ seral  

- profil tehnic:  

- calificare profesională:tehnician designer vestimentar  

- calificare profesională: tehnician electromecanic  

 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani  

- domeniul : Comerț 

- calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație   

- calificare profesionala : Comerciant-vanzator  

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer articole din piele si inlocuitori 

      - calificare profesională : Tâmplar universal  

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  

      - calificare profesională : Electromecanic utilaje si instalatii industriale  

      - claificare profesională:  Operator prelucrarea si fabricarea celulozei si hartiei 

-calificare profesională- Bucătar  

-calificare profesională- Preparator produse din carne și pește- 

 

În anul școlar 2017-2018 sunt aprobate urmatoarele calificări: 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare  

- profil : servicii : 

- calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice          

Tehnician in activitati de comert  

                                                Tehnician în turism  

           Tehnician in gastronomie  

 

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician mecatronist  

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar   

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic  

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul  

      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară  

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare învâțământ seral  

- profil tehnic:  

- calificare profesională:tehnician designer vestimentar  

- calificare profesională: tehnician electromecanic  

 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani  

- domeniul : Comerț 

- calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație   

- calificare profesionala : Comerciant-vanzator  

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer articole din piele si inlocuitori 

      - calificare profesională : Tâmplar universal  

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  
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      - calificare profesională : Electromecanic utilaje si instalatii industriale  

      - claificare profesională:  Operator prelucrarea si fabricarea celulozei si hartiei 

-calificare profesională- Bucătar  

-calificare profesională- Preparator produse din carne și pește- 

 

În anul școlar 2018-2019 sunt aprobate urmatoarele calificări: 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare  

- profil : servicii : 

- calificarea  profesională : Tehnician în activităţi economice          

Tehnician in activitati de comert  

                                                Tehnician în turism  

           Tehnician in gastronomie  

 

-   profil : tehnic : 

 - calificare profesională :Tehnician mecatronist  

 - calificare profesională: Tehnician designer vestimentar   

      - calificare profesională :Tehnician electromecanic  

 - calificare profesională: Tehnician operator tehnică de calcul  

      - calificare profesională :Tehnician în industria alimentară  

 

LICEU TEHNOLOGIC – ruta directă de calificare învâțământ seral  

- profil tehnic:  

- calificare profesională:tehnician designer vestimentar  

- calificare profesională: tehnician electromecanic  

 

 

LICEU TEHNOLOGIC – invățămînt profesional de 3 ani  

- domeniul : Comerț 

- calificare profesională :  Ospătar( chelner) vânzător in unități de alimentație   

- calificare profesionala : Comerciant-vanzator  

      domeniul : Tehnic 

 - calificare profesională : Confecționer articole din piele si inlocuitori 

      - calificare profesională : Tâmplar universal  

      - calificare profesională : Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  

      - calificare profesională : Electromecanic utilaje si instalatii industriale  

      - claificare profesională:  Operator prelucrarea si fabricarea celulozei si hartiei 

-calificare profesională- Bucătar  

-calificare profesională- Preparator produse din carne și pește- 

 

 

 

          

II.2.2.RESURSE UMANE 

 

 

- Miscarile de personal au fost efectuate conform Metodologiei miscarii personalului didactic 

din invatamantul preuniversitar  si Calendarului national elaborat de M.E.C.I. 

- La incadrarea cadrelor didactice s-a avut in vedere ca la fiecare specialitate sa fie personal 

competent care a dovedit prin concursuri si testari  ca poate face fata cu succes  cerintelor 

invatamantului actual. 

- In anul scolar 2009 – 2010 la G.S.I. Sebes sunt incadrate 72 de cadre didactice, din care: 

                                                   -titulari: 49 

                                                   -suplinitori: 23 

- Cadre didactice:                       -calificate: 71 
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                                                   -necalificate: 1 

                                                    

- Situatia pe grade didactice:     -debutant: 11 

                                                   -definitiv: 14 

                                                   -gradul II: 15 

                                                   -gradul I: 32 

- Personalul didactic auxiliar – 8,5 norme – cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, 

ajutor analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

- Personalul nedidactic – 13 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, paznici. 

- Total norme scoala : 99,21 norme 

- Majoritatea cadrelor didactice au urmat cursuri de initiere in domeniul utilizarii calculatorului 

organizate la nivelul scolii si programe de formare continua organizate de C.C.D. Alba.  

 

               In anul scolar 2010 – 2011 la G.S.I. Sebes sunt incadrate 78 de cadre didactice, din care: 

                                                   -titulari: 55 

                                                   -suplinitori: 23 

- Cadre didactice:                       -calificate: 77 

                                                   -necalificate: 1 

                                                    

- Situatia pe grade didactice:     -debutant: 14 

                                                   -definitiv: 14 

                                                   -gradul II: 18 

                                                   -gradul I: 32 

- Personalul didactic auxiliar – 8,5 norme – cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, 

ajutor analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

- Personalul nedidactic – 11 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, paznici. 

- Total norme didactic scoala : 76,21 norme 

- Majoritatea cadrelor didactice au urmat cursuri de initiere in domeniul utilizarii calculatorului 

organizate la nivelul scolii si programe de formare continua organizate de C.C.D. Alba.  

 

         In anul scolar 2011 – 2012 la Liceul Tehnologic  Sebes sunt incadrate 116 de cadre didactice, 

din care: 

                                                   -titulari: 93  

                                                   -suplinitori: 23 

- Cadre didactice:                       -calificate: 114 

                                                   -necalificate: 2 

                                                    

- Situatia pe grade didactice:     -debutant: 11 

                                                   -definitiv: 18 

                                                   -gradul II: 24 

                                                   -gradul I: 63 

- Personalul didactic auxiliar – 12 norme – cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, 

ajutor analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

- Personalul nedidactic – 21,5 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, 

paznici. 

- Total norme didactic scoala : 96,6 norme 

- Majoritatea cadrelor didactice au urmat cursuri de initiere in domeniul utilizarii calculatorului 

organizate la nivelul scolii si programe de formare continua organizate de C.C.D. Alba.  

 

 

         In anul scolar 2012 – 2013 la Liceul Tehnologic  Sebes sunt incadrate 98 de cadre didactice, 

din care: 

                                                   -titulari:  78 

                                                   -suplinitori: 20 
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- Cadre didactice:                       -calificate: 114 

                                                   -necalificate: 2/2 

                                                    

- Situatia pe grade didactice:     -debutant: 10 

                                                   -definitiv: 23 

                                                   -gradul II: 22 

                                                   -gradul I: 60 

- Personalul didactic auxiliar – 12 norme – cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, 

ajutor analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

- Personalul nedidactic – 21,5 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, 

paznici. 

- Total norme didactic scoala :94,30 norme 

- Majoritatea cadrelor didactice au urmat cursuri de initiere in domeniul utilizarii calculatorului 

organizate la nivelul scolii si programe de formare continua organizate de C.C.D. Alba.  

 

În anul școlar 2013-2014 la Liceul Tehnologic Sebeș sunt încadrate 94 cadre didactice,din care: 

Cadre didactice:   titulari:77 

                             Suplinitori calificați:15 

                            Suplinitori necalificați.2 

Situația pe grade didactice:         definitiv:2 

                                                     Gradul II: 33 

                                                     Gradul I:   40 

- Personal didactic auxiliar- 12 norme cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, 

ajutor analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

                   

- Personalul nedidactic – 21,5 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, 

paznici. 

Total norme didactic școală: 91,10 norme 

 

Majoritatea cadrelor didactice au urmat cursuri de initiere in domeniul utilizarii calculatorului 

organizate la nivelul scolii si programe de formare continua organizate de C.C.D. Alba.  

 

 

 În anul școlar 2014-2015 la Liceul Tehnologic Sebeș sunt încadrate 94 cadre didactice,din 

care: 

 

Cadre didactice:   titulari:77 

                             Suplinitori calificați:15 

                            Suplinitori necalificați.2 

 

Situația pe grade didactice:         definitiv: 2 

                                                     Gradul II: 33 

                                                     Gradul I:   41 

 

Personal didactic auxiliar- 12 norme cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, ajutor 

analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

                   

Personalul nedidactic – 21,5 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, paznici. 

 

Total norme didactic școală: 90,55 norme 

 

 În anul școlar 2015-2016 la Liceul Tehnologic Sebeș sunt încadrate 92 cadre didactice,din 

care: 
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Cadre didactice:   titulari:76 

                             Suplinitori calificați:15 

                            Suplinitori necalificați.1 

 

Situația pe grade didactice:         definitiv: 2 

                                                     Gradul II: 33 

                                                     Gradul I:   41 

 

Personal didactic auxiliar- 9,50 norme cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, ajutor 

analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

                   

Personalul nedidactic – 20,5 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, paznici. 

 

Total norme didactic școală: 88,50 norme 

 

În anul școlar 2016-2017 la Liceul Tehnologic Sebeș sunt încadrate 92 cadre didactice ,din care: 

 

Cadre didactice:   titulari:76 

                             Suplinitori calificați:15 

                            Suplinitori necalificați.1 

 

Situația pe grade didactice:         definitiv: 3 

                                                     Gradul II: 36 

                                                     Gradul I:   42 

 

Personal didactic auxiliar- 9,50 norme cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, ajutor 

analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

                   

Personalul nedidactic – 20,5 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, paznici. 

 

Total norme didactic școală: 88 norme 

 

În anul școlar 2017-2018 la Liceul Tehnologic Sebeș sunt încadrate 92 cadre didactice,din care: 

 

Cadre didactice:   titulari:76 

                             Suplinitori calificați:15 

                            Suplinitori necalificați.1 

 

Situația pe grade didactice:         definitiv: 2 

                                                     Gradul II: 33 

                                                     Gradul I:   41 

 

Personal didactic auxiliar- 9,50 norme cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, ajutor 

analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

                   

Personalul nedidactic – 20,5 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, paznici. 

 

Total norme didactic școală: 88,50 norme 

În anul școlar 2016-2017 la Liceul Tehnologic Sebeș sunt încadrate 92 cadre didactice ,din care: 

 

Cadre didactice:   titulari:76 

                             Suplinitori calificați:15 

                            Suplinitori necalificați.1 
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Situația pe grade didactice:         definitiv: 3 

                                                     Gradul II: 36 

                                                     Gradul I:   42 

 

Personal didactic auxiliar- 9,50 norme cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, ajutor 

analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

                   

Personalul nedidactic – 20,5 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, paznici. 

 

Total norme didactic școală: 88 norme 

 

 

În anul școlar 2018-2019 la Liceul Tehnologic Sebeș sunt încadrate 92 cadre didactice,din care: 

 

Cadre didactice:   titulari:76 

                             Suplinitori calificați:15 

                            Suplinitori necalificați.1 

 

Situația pe grade didactice:         definitiv: 2 

                                                     Gradul II: 33 

                                                     Gradul I:   41 

 

Personal didactic auxiliar- 9,50 norme cuprinde: secretar sef, secretar, bibliotecar, laborant, ajutor 

analist programator,  administrator financiar, administrator patrimoniu, tehnician.   

                   

Personalul nedidactic – 17 norme – este format din personal de intretinere si ingrijire, paznici. 

 

Total norme didactic școală: 83,70 norme 

 

 

 

 

       II.2.3.MATERIALE  SI  RESURSE  DIDACTICE 

 

 

Liceul Tehnologic Sebes isi desfasoara activitatea de instruire teoretica si practica in trei 

corpuri de cladire. Cele doua cladiri in care se desfasoara activitatea teoretica sunt constructii vechi, 

care  au fost reabilitate parţial. Salile de clasa din cladirea B ( str. Viilor nr.2 ) sunt neadecvate 

procesului de invatamant deoarece aceasta cladire nu a avut ca destinatie initiala scoala și nu au fost 

alocate fondurile necesare reabilitării, deși s-au făcut cereri către Primăria Mun. Sebeș în fiecare an. 

In ultimii  ani s-au desfasurat o serie de actiuni care au vizat imbunatatirea conditiilor de 

studiu oferite elevilor: 

- in cladirea A s-au lambrisat integral salile de clasa si coridoarele cu ajutorul elevilor de la 

clasele de prelucrare a lemnului si a maistrilor de profil; în clădirea B se va finaliza procesul 

în cursul anului şcolar 2010-2011; 

- in cladirile A,  B şi C  s-a inlocuit sistemul de incalzire centrala cu centrale proprii,  mai 

performante; 

- mobilierul scolar uzat a fost inlocuit integral cu mobilier nou realizat in cadrul atelierelor 

scoala de catre elevi si maistri instructori; 

- biblioteca scolii dispune de aproximativ de 13.000 volume de carte, urmand ca in acest an 

scolar sa fie achizitionat un fond de carte scolara noua, pe baza fondurilor alocate in acest 

sens de catre M.E.C.; este necesara dotarea acesteia cu mijloace de informare si documentare 

moderne; 
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- la nivelul L.T.S.. sunt amenajate doua laboratoare de informatica cu 55 de calculatoare şi un 

laborator de ştiinţe dotat cu 15 calculatoare, urmand ca in cursul anului scolar 2011-2012 asa 

se amenajeze al treilea laborator de informatica dotat cu minim 20 calculatoare,   numar 

insuficient insa raportat la cei aprox. 1.100 de elevi ai scolii; in laboratoare  este implementat 

sistemul A.E.L., dar numarul mare de ore de informatica si T.I.C. nu permite decat sporadic 

desfasurarea lectiilor asistate de calculator la alte discipline; în anul școlar 2013-2014 săa 

finalizat laboratorul de mecatronică. 

 

Procesul de invatamant se desfasoara in cabinete, laboratoare, ateliere dupa cum urmeaza:  

- cabinete: istorie, mecanica, prelucrarea lemnului, textile – pielarie; 

- laboratoare: informatica ( doua ) , ştiinţe, mecatronică.; 

- ateliere: lacatuserie, tamplarie, sudura, croitorie, prelucrari metalice.  

Scoala dispune de doua retroproiectoare, cinci aparate xerox, zece imprimante, trei 

videoproiectoare, cameră video, fiecare responsabil de arie curriculara a primit în gestiune câte 

un  laptop. 

Baza materiala a atelierelor scoala este invechita si nu permite realizarea tuturor lucrarilor 

prevazute in programele scolare.  

 

       

 II.2.4. PREDAREA  SI  INVATAREA 

 

 

Elevilor le sunt puse la dispozitie ofertele curriculare si educationale ale scolii prin diverse 

actiuni de promovare in municipiul  Sebes si zonele limitrofe. 

Pentru a cunoaste nivelul de pregatire al elevilor si pentru buna organizare a activitatii 

didactice la inceput de an scolar, elevii primesc teste predictive in baza carora se elaboreaza 

programe de pregatire si recuperare a decalajelor, asigurand astfel progresul scolar. 

Marea majoritate a elevilor claselor a IX-a  au un nivel de pregatire slab in ceea ce priveste 

calitatea si cantitatea cunostintelor si deprinderilor dobandite, invata greu, nu au formata o gandire 

abstracta, nu au format un stil de munca independent, au lipsuri in vocabular, iar in multe cazuri 

lipseste motivatia invatarii. 

La clasa predomina stilul de invatare clasic determinat de programele scolare incarcate ( 

chiar daca la unele discipline a fost redus numarul de ore), efectivelor mari de elevi dintr-o clasa, 

lipsei mijloacelor de invatamant adecvate. 

Utilizarea metodelor activ – participative, realizarea unui invatamant centrat pe elev 

necesita din partea profesorilor si a scolii eforturi suplimentare finalizate in fise de lucru sau a salilor 

specializate pe discipline. 

Elevii sunt informati in legatura cu posibilitatea schimbarii rutei de scolarizare, a 

programelor de invatare si posibilitatilor de a-si continua studiile dupa absolvirea fiecarui nivel de 

pregatire profesionala. 

Se acorda atentie deosebita pregatirii suplimentare ce vizeaza obtinerea de performante la 

olimpiade si concursuri scolare, examene de bacalaureat si de certificare a competentelor 

profesionale. 

Elevii primesc informatii, orientare si consiliere pentru continuarea studiilor pe nivele de 

calificare pentru invatamant superior sau in vederea unei bune insertii socio-profesionale. 

Evaluarea cunostintelor si competentelor dobandite se realizeaza prin: observare ritmica, 

probe orale si scrise, probe practice alternand cu metode moderne: referat, teste cu diferite tipuri de 

itemi, proiecte, portofolii, eseu structurat.  

  

II.2.5. REZULTATELE ELEVILOR 

          
       Rezultatele obţinute de elevi se reflectă în procentul de promovabilitate, care la finele anului 

şcolar 2008 – 2009 a fost următorul :  

❖ la liceu tehnologic (cursuri de zi) : 97 % 
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❖ la liceu tehnologic (cursuri cu frecvenţă redusă) : 100 % 

❖ la Şcoala de arte şi meserii ( IX – X ) : 95 % 

❖ la Şcoala de arte şi meserii – anul de completare : 91 % 

 

       Rezultatele obţinute de elevi se reflectă în procentul de promovabilitate, care la finele anului 

şcolar 2009 – 2010 a fost următorul : 85,98 % 

 

         La examene naţionale, sesiunea 2011,  procentul de promovabilitate este următorul: 

❖ bacalaureat : 21,47 %. 

❖ certificarea calificării profesionale, nivel II : 100% 

❖ certificarea calificarii profesionale, liceu tehnologic, nivel III :100 % 

             La Olimpiada  tehnică interdisciplinară şi Concursul profesional, etapa locala, au 

participat elevi de la toate calificările pentru care s-a organizat etapă judeţeană şi naţională, 

dornici de afirmare. Astfel, G.S.I. Sebeş a fost reprezentat la faza judeţeană de un număr de 20 

elevi care au obţinut : 4 premii I, 5 premii II, 3 premii III şi două menţiuni, iar la faza naţională 

au participat 2 elevi la Concursul profesional(construcţii şi prelucrarea lemnului) şi 2 elevi la 

Olimpiada tehnică interdisiplinară( mecatronică şi operator tehnică de calcul). 

                  De asemenea, elevii au participat la o serie de activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

care au urmărit dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a comportamentului decent, 

respectului reciproc, a toleranţei faţă de ceilalţi. 

               

       Rezultatele obţinute de elevi se reflectă în procentul de promovabilitate, care la finele anului 

şcolar 2011 – 2012 a fost următorul :  

❖ la liceu tehnologic :92,21% 

❖ la invatamantul primar:96,22% 

❖ la invatamantul gimnazial:100% 

       Rezultatele obţinute de elevi se reflectă în procentul de promovabilitate, care la finele anului 

şcolar 2011 – 2012 a fost următorul : 85,98 % 

 

         La examene naţionale, sesiunea 2012,  procentul de promovabilitate este următorul: 

❖ bacalaureat : 24 %. 

❖ certificarea calificării profesionale, nivel II : 100% 

❖ certificarea calificarii profesionale, liceu tehnologic, nivel III :98,53 % 

             La Olimpiada  tehnică interdisciplinară, au participat elevi de la toate calificările pentru 

care s-a organizat etapă judeţeană şi naţională, dornici de afirmare. Astfel, Liceul Tehnologic 

Sebeş a fost reprezentat la faza judeţeană de un număr de 23 elevi care au obţinut : 3 premii I, 2 

premii II, 3 premii III şi sase menţiuni,  la Olimpiada tehnică interdisiplinară faza nationala elevii 

au obtinut un premiu III (tehnician in industria alimentara) si o mentiune (tehnician designer 

vestimentar) 

                  De asemenea, elevii au participat la o serie de activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

care au urmărit dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a comportamentului decent, 

respectului reciproc, a toleranţei faţă de ceilalţi. 

               

La examenele naționale, sesiunea 2015, procentul de promovabilitate este următorul: 

❖ bacalaureat : 45% 

❖ evaluare nationala: 87% 

❖ calificări profesionale nivel  III- 92% si nivel IV- 100% 

 

       Rezultatele obţinute de elevi se reflectă în procentul de promovabilitate, care la finele anului 

şcolar 2014 – 2015 a fost următorul :  

❖ la liceu tehnologic - zi :97% 

❖ la invatamantul primar:96% 

❖ la invatamantul gimnazial:100% 

❖ la invatamantul profesional – 89% 



 57 

❖ la invatamantul seral  - 100% 

 

 Elevii au participat la o serie de activităţi educative şcolare şi extraşcolare care au urmărit 

dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a comportamentului decent, respectului reciproc, a 

toleranţei faţă de ceilalţi. 

                             

La examenele naționale, sesiunea 2016, procentul de promovabilitate este următorul: 

❖ bacalaureat : 44% 

❖ evaluare nationala: 44% 

❖ calificări profesionale nivel  III- 100% si nivel IV- 100% 

 

       Rezultatele obţinute de elevi se reflectă în procentul de promovabilitate, care la finele anului 

şcolar 2015– 2016 a fost următorul :  

❖ la liceu tehnologic - zi :97% 

❖ la invatamantul primar:100% 

❖ la invatamantul gimnazial:92 %% 

❖ la invatamantul profesional – 89% 

❖ la invatamantul seral  - 100% 

 

 

Elevii au participat la o serie de activităţi educative şcolare şi extraşcolare care au urmărit 

dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a comportamentului decent, respectului reciproc, a 

toleranţei faţă de ceilalţi. 

               

La examenele naționale, sesiunea 2017, procentul de promovabilitate este următorul: 

❖ bacalaureat : 56,40% 

❖ evaluare nationala: 72% 

❖ calificări profesionale nivel  III- 100% si nivel IV- 100% 

 

       Rezultatele obţinute de elevi se reflectă în procentul de promovabilitate, care la finele anului 

şcolar 2016– 2017 a fost următorul :  

❖ la liceu tehnologic - zi :97% 

❖ la invatamantul primar:100% 

❖ la invatamantul gimnazial:90,36 %% 

❖ la invatamantul profesional – 79,23% 

❖ la invatamantul licea zi si seral  - 96,66% 

 

 

Elevii au participat la o serie de activităţi educative şcolare şi extraşcolare care au urmărit 

dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a comportamentului decent, respectului reciproc, a 

toleranţei faţă de ceilalţi. 

 

La examenele naționale, sesiunea 2018, procentul de promovabilitate este următorul: 

❖ bacalaureat : 39,17 % 

❖ evaluare nationala: 100% 

❖ calificări profesionale nivel  III- 100% si nivel IV- 100% 

 

       Rezultatele obţinute de elevi se reflectă în procentul de promovabilitate, care la finele anului 

şcolar 2017– 2018 a fost următorul :  

❖ la liceu tehnologic - zi :97% 

❖ la invatamantul primar:100% 

❖ la invatamantul gimnazial:90,36 %% 

❖ la invatamantul profesional – 79,23% 

❖ la invatamantul licea zi si seral  - 96,66% 
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Elevii au participat la o serie de activităţi educative şcolare şi extraşcolare care au urmărit 

dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a comportamentului decent, respectului reciproc, a 

toleranţei faţă de ceilalţi. 

 

 

 

 

 II.2.6. INFORMAREA, CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ  

        

         Aria curriculară „ Consiliere şi orientare „ este  sub directa îndrumare a  Coordonatorului  de 

programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare . În activitatea de consiliere şi orientare vocaţională sunt 

implicaţi la nivelul şcolii toţi diriginţii coordonaţi de Responsabilul comisiei diriginţilor precum şi 

medicul şcolii şi psihologul şcolar. 

         Activităţile desfăşurate ( dezbateri de teme, chestionare ) au ca principal scop creşterea 

şanselor de inserţie socio – profesională a absolvenţilor pentru  domeniile în care şcolarizăm. 

         Au fost informaţi elevii şi părinţii cu privire la posibilitatea schimbării traseelor de formare 

profesională, la evoluţia pieţei muncii. 

         Un parteneriat activ şi eficient – îndeosebi în ceea ce priveşte practica elevilor, orientarea 

carierei, evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi – reprezintă o condiţie obligatorie 

pentru un învăţământ profesional şi tehnic de calitate, orientat spre nevoile beneficiarilor. 

 Pentru anul scolar 2011-2012 elevii au fost consiliati in vederea alegerii traseului profesional 

prin stagiile de pregatire practica, optand pentru acesta un numar de 55 elevi 

 

 

 II.2.7.  PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI 

Pentru o cât mai bună desfăşurare a activităţii instructiv – educative Liceul Tehnologic Sebeş 

colaborează cu o serie de organizaţii şi instituţii,pe plan local şi judeţean, cu care s – au încheiat 

parteneriate de colaborare : 

➢ Parteneriat şcoală – părinţi : acord de parteneriat  pentru educaţie; 

➢ Parteneriat şcoală – poliţie : stabilirea de comun acord a unor programe de pregătire în 

domeniul educaţiei civice,prevenirea şi combaterea delicvenţei  juvenile, a faptelor şi 

manifestărilor antisociale; 

➢ Parteneriat şcoală – jandarmerie : asigurarea unui mediu securizat pentru elevi atât în 

incinta şcolii, cât şi în imediata apropiere a acesteia; 

➢ Parteneriat şcoală – comunitate : colaborare foarte bună cu Primăria Sebeş care 

sprijină şcoala prin alocaţiile bugetare pentru asigurarea condiţiilor optime de 

funcţionalitate şi întreţinerea bazei materiale în condiţii corespunzătoare;  

➢ Parteneriat şcoală – agenţi economici : s – au încheiat peste 40 de contracte de 

colaborare cu agenţi economici din Sebeş şi din zona Sebeş care au ca scop formarea 

profesională a elevilor în condiţii concrete de muncă, contribuind totodată la orientarea 

carierei tinerilor; 

➢ Relaţia cu sindicatele, asociaţii profesionale, ONG – uri.  
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II. 3. ANALIZA SWOT 

            
PUNCTE TARI 

 

 

▪   Noul sistem legislativ; 

▪   Scoala profesionala de 2 ani și de 3 ani; 

▪   Programul de burse sociale ; 

▪   Accesul liber la internet ca urmare a conectării şcolii la reţea ; 

▪   Stimularea din partea agenţilor economici  pentru elevii practicanţi; 

▪   Standardele de pregătire profesională existente şi curriculum centrat pe competenţe; 

▪   Pregătirea la un nivel ridicat a resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică; 

▪   Implicarea conducerii în procesul de formare continuă a cadrelor didactice din unitatea  

şcolară; 

▪   Dotarea cu internet a şcolii; 

▪   Existenţa laboratoarelor de informatică conectate la programul SEI – AEL; 

▪   Existenţa atelierelor – şcoală pentru instruirea practică, care aduc venituri proprii; 

▪   Şcoala este autorizată sanitar şi din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii muncii şi PSI; 

▪   Existenţa bibliotecii şcolare; 

▪   Existenţa psihologului şcolar; 

▪   Evaluarea cunoştinţelor teoretice este corelată cu evaluarea abilităţilor practice; 

▪   Cadrele didactice calificate, având  marea majoritate gradul I şi II; 

▪   Centrală termică proprie – modernizată; 

▪   Şcoala este apreciată la nivelul comunităţii locale, există o foarte bună colaborare cu Primăria 

    Sebeş şi Consiliul Local; 

▪   Specializările sunt în conformitate cu cerinţele pieţei muncii şi cuprind toate domeniile   

prioritare stabilite la nivel local; 

▪   Parteneriate cu agenţii economici pentru toate calificările în care pregătim elevi ; 

▪   Sprijin financiar şi material din partea unor agenţi economici ; 

▪   Preocuparea colectivului de cadre didactice pentru formarea continuă în specialitate şi   

metodică; 

▪   Planul de şcolarizare este corelat cu cerinţele pieţei muncii; 

▪   Liber acces la majoritatea profilurilor; 

▪   Târgul de ofertă educaţională; 

▪   Acţiuni dirijate privind orientarea şi consilierea vocaţională; 

▪   Colaborarea cu organizaţii şi instituţii abilitate : poliţie, jandarmerie, asociaţia „Sprijiniţi   

Copiii”, Direcţia de sănătate publică Alba, colaborare manifestată prin participarea activă a  

acestora la activitatea educativă.  
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PUNCTE SLABE 

 

 

▪ Elevii nu sunt stimulaţi prin programe(măsuri) ca să treacă la nivelul de pregătire superior; 

▪ Progresul educaţional nu este monitorizat şi evaluat sistematic; 

▪ Atelierele nu sunt protejate pentru elevii cu nevoi speciale; 

▪ SPP – urile nu includ şi modalităţi de certificare a competenţelor; 

▪ Nu sunt asigurate resursele materiale necesare ; 

▪ Nu sunt resurse suficiente pentru achiziţii de cărţi, publicaţii de specialitate şi pentru dotări cu 

mijloace de învăţământ; 

▪ Spaţiile de învăţământ sunt dispersate în trei clădiri situate la distanţe mari între ele; 

▪ Activitatea instructiv – educativă se desfăşoară în două schimburi între orele 8,00 – 21,00 ; 

▪ Existenţa unui număr mic de laboratoare tehnologice; 

▪ Dimensionarea atelierelor nu permite efectuarea practicii cu clasa întreagă; 

▪ Nevoia de reparare şi modernizarea a clădirilor; 

▪ Dotările din ateliere, laboratoare, cabinete nu sunt de ultimă generaţie, predomină cele dinainte 

de anul 1990; 

▪ Nu se aplică  frecvent metodele care să asigure o învăţare centrată pe elev; 

▪ Lipsa materialului didactic care să asigura aplicarea metodelor moderne în actul de învăţare – 

predare – evaluare; 

▪ Lipsa motivaţiei învăţării în special pentru elevii de la invățământul profesional; 

▪ Creşterea abandonului şcolar ca urmare a lipsurilor materiale; 

▪ Nomenclatoarele de calificări nu sunt cunoscute suficient de elevi, părinţi şi profesori de 

gimnaziu; 

▪ Slaba implicare a şcolii în programe de formare profesională a adulţilor; 

▪ Nu se cunoaşte specificul calificărilor şi al potenţialului acestora pe piaţa muncii; 

▪ Repartizarea computerizată centrată pe performanţele şcolare, fără legătură cu aptitudinile 

elevilor; 

▪ Nu se elaborează planuri de carieră; 

▪ Nu există un sistem de prognoze în sprijinul activităţilor de orientare şi consiliere; 

▪ Slaba implicare a autorităților locale în ceea ce privește alocarea de fonduri necesare 

reparațiilor clădirii B, de pe str. Viilor nr.2 

▪ Deficiente de comunicare profesor-elev 

▪ Limitari impuse de costul standard /elev 

▪ Lipsa motivatiei pentru invatare 

▪ Rata mare de abandon scolar 

▪ Numar mare de elevi si cadre didactice navetiste 
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OPORTUNITĂŢI 

 

 

▪ Legislaţia permite obţinerea de venituri extrabugetare prin închirieri, sponsorizări, donaţii; 

▪ 84% din efectivul elevilor şcolii provin  dintr – un mediu preponderent muncitoresc, cu studii 

medii; 

▪ Existenţa PLAI şi PRAI; 

▪ Contractele de colaborare încheiate cu agenţii economici întâmpină iniţiativa acestora de a – şi 

pregăti şi recruta forţă de muncă; 

▪ Existenţa Programelor europene de cooperare şi formare continuă a personalului didactic; 

▪ Colaborare cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Jandarmerie, Consiliul local, 

AJOFM, Direcţia de sănătate publică, Inspectoratul teritorial de protecţia muncii; 

▪ Creşterea investiţiilor străine în societăţile comerciale care necesită forţă de muncă aferentă 

domeniilor prioritare ale şcolii. 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

 

 

▪ Populaţia şcolară este în continuă scădere până în 2013 cu un minim al populaţiei şcolare în 

2011 şi 2013; 

▪ Situaţia materială a părinţilor nu poate asigura pentru mulţi elevi condiţiile optime de 

şcolarizare; 

▪ Nivelul scăzut al salariilor la încadrarea absolvenţilor învăţământului preuniversitar; 

▪ Informarea şi consilierea profesională este necorespunzătoare la nivelul elevilor şi părinţilor 

din învăţământul gimnazial. 

▪ numar mare de elevi cu parinti plecati in strainatate 

▪ rezultate slabe la testele initiale; 

▪ legislatie scolara in permanenta schimbare 
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II.4. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ 

DEZVOLTARE 

 

 
PRIORITĂŢI : 

 

1. Corelarea  ofertei educaţionale a şcolii cu nevoile de calificare ale oraşului Sebeş şi zona 

Sebeş; 

2. Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională; 

3. Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionării mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor 

didactice aferente domeniilor prioritare ; 

4. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din şcoală; 

5. Implementarea unui învăţământ centrat pe elev; 

6. Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social pentru o formare profesională de calitate; 

7. Asigurarea accesului la Î.P.T. şi creşterea gradului de  cuprindere în educaţie; 

8. Scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

9. Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

10. Consilierea părinţilor; 

11. Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2015 la nivelul anului 2004; 

12. Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului naţional de asigurare şi 

evaluare a calităţii în învăţământul preuniversitar; 

13. Asigurarea egalităţii de şanse pentru copii proveniţi din mediul rural şi medii defavorizate şi 

a celor cu dificultăţi de învăţare.  
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PARTEA a III – a 

PLANUL OPERAŢIONAL 

 
III. 1. PLANUL OPERAŢIONAL 

 

 
PRIORITATEA 1. : Corelarea  ofertei educaţionale a şcolii cu nevoile de calificare ale oraşului Sebeş şi zona Sebeş 

Obiectiv 1.1. :  Identificarea nevoilor de calificare 

Ţinta 1.1.1. : Obţinerea de informaţii credibile, de calitate, periodic actualizate şi accesibile privind nevoile de calificare. 

Context : Procesele de restructurare economică au dus la creşterea şomajului şi în consecinţă, la necesitatea elaborării unor politici de intervenţie 

directă care să asigure corespondenţa dintre sistemul educaţional şi piaţa muncii. Un factor deosebit de important în cadrul acestui proces este 

legat de crearea unui instrument orientat cu precădere asupra sistemului informaţional al pieţei muncii care să o facă mai transparentă pentru 

factorii de decizie în planificarea ofertei de formare profesională prin Î.P.T. Această transparenţă face ca oferta de muncă să reacţioneze mult mai 

sensibil şi mai rapid la noile oportunităţi  de ocupare. Un rol important îl va avea „ Observatorul local al pieţei muncii „ recomandare cuprinsă 

în PRAI 2009. În vederea actualizării P.A.S. – ului sunt necesare metodologii şi prognoze care au rolul de a răspunde la întrebări legate de 

domeniile de activitate cu potenţial de dezvoltare care necesită personal cu o anumită educaţie vocaţională, care sunt calificările şi competenţele 

specifice pregătirii vocaţionale care răspund nevoilor concrete ale pieţei muncii, care sunt efectivele de elevi pregătite în sistemul vocaţional şi 

instrumentele cu care se gestionează previzional nevoia de pregătire vocaţională. Pornind de la aceste observaţii se doreşte implementarea unui 

sistem capabil să îndeplinească sarcinile enunţate mai sus. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1.Proiectarea si implementarea 

procedurilor de investigare a 

nevoilor de calificare la nivel local 

şi numirea comisiei de orientare 

scolara si profesionala. 

Stabilirea comisiei si 

actualizarea 

metodologiei . 

Septembrie 

2012 

Permanent  

Director 

Membrii comisiei 

de consiliere si 

orientare. 

  

2.  Analiza rapoartelor periodice 

publicate privind evolutia pietei 

muncii la nivel local. 

Utilizarea rapoartelor si 

statisticilor  publicate. 
Anual  

Comisia de 

prognoza 

anuala. 

AJOFM 

ISJ 
  

 3. Sondaje periodice in randul 

absolventilor si agentilor 

economici. 

Anticiparea nevoilor de 

calificare. 

Anual 

incepand cu 

2006. 

Responsabilul 

comisiei de 

OSP 

Universitati, retele 

scolare, agenti 

economici, 
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AJOFM. 

Obiectiv 1.2   Adaptarea ofertei pentru formarea profesionala initiala la nevoile de calificare. 

 Tinta  1.2.1.  Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare ( pe domenii de pregatire si calificari). 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Actualizarea anuala a PAS – 

ului pe baza informatiilor din 

PLAI si PRAI.  

Actualizarea anuala  a 

PAS – ului. 

Septembrie 

2018 
Director 

Comisia de 

elaborare PAS. 
  

2. Stabilirea proiectului planului 

de scolarizare pentru anul scolar 

2017 – 2018 

Planul de scolarizare. 
Decembrie 

2018 
Director 

ISJ 

CLD 

Agenti economici. 

  

Tinta 1.2.2. Cresterea nivelului de calificare si a gradului de adecvare a competentelor formate la nevoile viitoare ale unei economii in 

schimbare. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Aplicarea riguroasa a 

standardelor de pregatire 

profesionala. 

70 % dintre absolventi 

utilizeaza la locul de 

munca competentele 

dobandite. 

Anual 

Director si 

responsabil 

aria 

curriculara 

Tehnologii. 

Profesori,  

elevi,  

agenti economici. 

  

2. Identificarea cerintelor specifice 

din partea angajatorilor si 

adaptarea curriculumului in 

dezvoltare locala in parteneriat. 

Programe de optional 

CDS – CDL 

Mai 

2018 

Directorii 

Responsabil 

Tehnologii 

Profesori, 

ingineri,  

economisti, 

maistri instructori, 

agenti economici. 

  

3. Colaborarea interdisciplinara in 

cadrul scolii pentru promovarea 

inovarii si formarea competentelor 

pentru noile tehnologii, calitate, 

marketing, antreprenoriat. 

Cresterea numarului de 

absolventi integrati pe 

piata muncii . 

Permanent  

Director, 

responsabil 

arie curricul. 

Tehnologii. 

Profesori, 

elevi, 

angajatori. 

  

Obiectivul 1.3. Diversificarea serviciilor oferite de scoala. 

Tinta 1.3.1. Implicarea activa a scolii in programe de formare a adultilor si alte servicii in folosul comunitatii. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

Persoana/per

soanele 
Parteneri  Cost  

Sursa de 

finanţare 
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finalizate responsabile 

1. Colaborarea cu AJOFM pentru 

reconversia profesionala a 

somerilor.  

Identificarea nevoilor 

de calificare. 
Permanent 

Comisia de 

OCP 
AJOFM   

2. Colaborarea cu intreprinderile 

pentru formarea continua a 

salariatilor, in vederea adaptarii la 

schimbarile tehnologice si 

organizationale. 

Autorizarea ca furnizor 

de formare continua a 

adultilor. 

Permanent 
Comisia de 

OCP 

Parinti, 

elevi, 

agenti economici. 

  

3. Identificarea si valorificarea 

oportunitatilor de contractare a 

unor servicii prin atelierele scoala. 

Cresterea veniturilor 

extrabugetare cu 15 % 
Permanent  

Director adj. 

Tehnician 

ateliere. 

Elevi, 

maistri instructori, 

agenti economici. 

  

4.    Atragerea de fonduri europene 

prin proiecte pentru activitatea de 

instruire practică la agenţi 

economici. 

Proiecte eligibile Permanent  

Director adj. 

Responsabil 

proiecte 

Agenti economici 

Consiliul local 
  

Obiectivul 1.4. Asigurarea calitatii serviciilor oferite prin scoala. 

Tinta 1.4.1. Implementarea unui sistem de asigurare si evaluare a calitatii in scoala. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Formarea comisiei pentru 

asigurarea calitatii in scoala si 

desemnarea unui coordonator. 
Comisia de asigurare si 

evaluare a calitatii. 

Septembrie 

2018 

Director, 

Coordonator 

comisie. 

Profesori, 

parinti,  

elevi, parteneri 

economici – 

sociali. 

  

2. Elaborarea si implementarea 

unui plan pentru asigurarea 

calitatii in scoala. 
Planul de asigurare a 

calitatii. 

Octombrie 

 2018 

Director, 

Prof. Stanciu 

Adina 

Mixandra 

Comisia pentru 

asigurarea calitatii 

in scoala. 

  

3. Schimb de bune practici in 

cadrul retelelor de colaborare intre 

scoli, inclusiv cu scoli din U.E. 
Cresterea calitatii 

activitatilor educative. 

Incepand cu 

2010 

Comisia 

pentru 

asigurarea 

calitatii in 

scoala. 

Cadre didactice,  

elevi, 

scoli din retea. 
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4. Stabilirea catedrelor, 

repartizarea orelor pe profesori, 

ingineri, maistrii si a comisiilor de 

lucru din scoala 

Incadrari 

Decizii  comisii de 

lucru 

Septembrie  

2018 

Director 

Director adj. 

Cadre didactice 

5.Constituirea Consiliului de 

administratie, numirea 

responsabililor de arii curriculare 

si a coordonatorului de proiecte si 

programe educative scolare si 

extrascolare  

Decizii , responsabili 
Septembrie  

2018 

Director 

Director adj. 
Cadre didactice   

6. Cunoasterea si aplicarea corecta 

a planurilor de invatamant, a SPP-

urilor si a curricumului scolar pe 

domeniu, profil, calificare 

profesionala.  

Planuri de invatamant 

SPP – uri 

Curriculum scolar 

Septembrie  

2018 

Director 

Director adj. 

Responsabili 

arii 

curriculare 

Cadre didactice 

Elevi  
  

7. Proiectarea calendaristica 

anuala si semestriala a 

disciplinelor conform curriculum-

ului si SPP – urilor. 

Planificari 

calendaristice 

Septembrie  

2018 

Responsabili 

arii 

curriculare 

Cadre didactice 

Elevi  
  

8.  Selectarea si pregatirea elevilor 

pentru olimpiade si concursuri 

profesionale 
Graficul ISJ 

Dec. 2018-

Feb. 2019 

Profesori , 

ingineri, 

maistri 

instructori 

Cadre didactice 

Elevi 

Agenti economici 

  

9. Elaborarea planurilor 

manageriale de catre responsabilii 

de arii curriculare , respectiv de 

coordonatorul de programe si 

proiecte educative  scolare si 

extrascolare 

Planuri manageriale 

an scolar 2018-2019 

Octombrie  

2018 

Prof. Stanciu 

Adina 

Mixandra 

Responsabili 

de arii 

curriculare 

Profesori  

Elevi 

Parinti 

 

  

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere. 

Obiectiv 2.1. Imbunatatirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educatie si ocuparea unui loc de munca. 

Tinta 2.1.1. Cresterea gradului de acoperire si a calitatii serviciilor de orientare si consiliere. 

Tinta 2.1.2. Cunoasterea ofertei educationale si alternativelor de catre toti elevii din anii terminali si de catre parintii acestora. 
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Context: Eficienta activitatilor de orientare si consiliere, precum si asigurarea calitatii in educatie sunt aspecte cheie care conditioneaza 

valorificarea avantajelor preconizate prin reforma invatamantului obligatoriu. In prezent se constata la elevii care sunt in situatia de a lua o 

decizie, un deficit de informatii de baza privind perspecftivele de baza profesonale. Pentru a corecta acest lucru este minimal ca un minim de 

informatii esentiale pentru elevii din anii terminali sa fie in mod sistematic si controlat aduse la cunostinta lor. 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Sondarea optiunilor elevilor pe 

baza unor chestionare elaborate de 

ISJ si scoala. 

Interpretarea 

chestionarelor. 

Noiembrie 

2018 

Director 

adjunct. 

Elevi, cadre 

didactica, agenti 

economici, 

AJOFM. 

  

2. Proiectarea unui program de 

activitati de informare si consiliere 

pentru elevii din anii terminali. 

Realizarea programului 

ca document. 

Ianuarie  

2019 
Director adj. Membrii retelei.   

3. Facilitarea tranzitiei de la scoala 

la piata muncii. 

Alegerea constienta a 

unei cariere de catre 

viitorii absolventi ai 

scolii. 

Permanent Dirigintii. 
Elevii 

Părinţii 
  

4.  Practica si vizite la agenti 

economici. 

Cunoasterea 

particularitatilor unei 

meserii. 

Conform 

planificarilor. 
Director adj. 

Maistrii 

instructori, agenti 

economici, elevi. 

  

5. Activitati de prezentare a ofertei 

educationale. 

Proiectul planului de 

scolarizare. 

Ziua Porţilor deschise 

 Mai 

 2019 

Director  

Director adj. 
Reteaua scolara.   

6.  Evaluarea finala. 
Analiza gradului de 

atingere a tintelor 

propuse.  

Anual Director adj. 

 

Membrii retelei. 

 

 

  

PRIORITATEA 3:  REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SI DOTARII SCOLII 

Obiectiv 3.1. Imbunatatirea conditiilor de invatare in scoala. 

Tinta 3.1.1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii: ateliere, laboratoare, sali de clsa, internat, cantina. 

Tinta 3.1.2. Dotarea cu echipamente de instruire conform standardelor de pregatire 
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Context: Asigurarea calitatii si eficientei in procesul de formare profesionala, centrat pe elev si orientat spre formarea competentelor 

profesionale in concordanta cu cerintele standardelor de pregatire este conditionata de utilizarea unor echipamente adecvate, adaptate finalitatilor 

urmarite in diferite faze ale procesului de instruire. In paralel trebuie asigurate conditiile necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatilor de  

pregatire a elevilor incepand cu infrastructura cladirilor, spatiile de invatamant, conditii igienico – sanitare, de confort termic. 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Pregatirea bazei materiale a 

scolii pentru noul an prin 

monitorizarea reparatiilor curente, 

a igienizarilor. 

      Pregatirea unitatii scolare din 

punct de vedere a S.S.M. si P.S.I. 

 Autorizatiile de 

functionare 

 (1-12). 09 

     2018 

Director 

Administrator  

Consiliul de 

administratie, 

agenti economici, 

Consiliul local 

  

2. Inventarul necesarului de lucrari 

de reabilitare a infrastructurii, 

stabilirea prioritatilor la nivel de 

scoala. 

Realizarea proiectului 

de reabilitare. 

Decembrie 

2018 
Director 

Consiliul de 

administratie, 

agenti economici, 

Consiliul local, 

ISJ. 

  

3. Reactualizarea listelor de dotari 

cu echipamente si mobilier pentru  

cantina/bază de practică 

Baza de date. 2018-2019 

Director, 

director adj. 

Administrator  

Consiliul de 

administratie, 

Consiliul local. 

  

4. Reactualizarea listelor de dotari 

cu echipamente si mobilier pentru 

fiecare atelier / laborator . 

Baza de date. 
Septembrie 

2018 

Director, 

director adj. 

Responsabil aria 

Tehnologii, 

Diriginti 

  

5. Completarea cu echipamente a 

atelierelor si laboratoarelor 

conform normativelor. Dotarea cu 

material didactic a laboratoarelor 

de fizica, chimie, biologie 

Atingerea SPP – urilor 

 

An scolar 

2018-2019 

Director, 

director adj. 

Profesori de 

specialitate  

Responsabili arii 

curriculare 

ISJ Alba 

 
Venituri bugetare 

si extrabugetare. 

6. Dotarea cu mijloace audio – 

video, calculatoare in sali de clasa, 

laboratoare si ateliere. 

Asigurarea mijloacelor 

de invatare. 

An scolar 

2018-2019 

Director, 

Consiliul de 

administratie. 

Cadre didactice. 

elevi 
 

Venituri bugetare 

si extrabugetare. 

7. Completarea fondului de carte 

in biblioteca scolii. 
Carte scolara Permanent  

Director  

Bibliotecar  
ISJ Alba   Venituri bugetare 
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PRIORITATEA 4:  DEZVOLTAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE RESURSELOR UMANE DIN SCOALA 

Obiectiv 4.1. Implementarea unui invatamant centrat pe elev. 

Tinta 4.1.1. Implementarea strategiilor de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare pana in 2009. 

Tinta 4.1.2. Corelarea evaluarii continuturilor teoretice cu evaluarea abilitatilor practice si a aptitudinilor la toate disciplinele din planul 

de invatamant pana in anul 2010. 

Tinta 4.1.3. Utilizarea materialelor didactice specifice invatarii centrate pe elev pentru atingerea abilitatilor cheie pana in anul 2010. 

Context: Invatarea centrata pe elev schimba accentul de pe profesor pe elev, de pe ce stie elevul pe ce stie sa faca elevul; presupune schimbari in 

randul personalului scolii si in mediul de predare. Aceste schimbari impun diferite roluri din partea profesorilor pentru care acestia trebuie sa 

capete competente corespunzatoare. Caracterul complex si schimbator al solutiilor si sarcinile profesorilor impun studiul pe intreg parcursul 

carierei lor profesionale, sa invete cum sa invete, sa-si promoveze propria dezvoltare profesionala. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Implementarea programului de 

invatare centrat pe elev . Program de invatare. 
An scolar 

2018 - 2019 
Director 

Cadre didactice, 

responsabilii 

ariilor curriculare. 

  

2. Activitati demonstrative cu 

strategii de invatare centrata pe 

elev. 

Activitati 

demonstrative la 

nivelul catedrelor 

An scolar 

2018-2019 

Director, 

Director adj 

Responsabili  

Cadre didactice, 

responsabilii 

ariilor curriculare. 

  

 

3. Utilizarea eficienta a 

laboratoarelor de informatica 

Grafic de desfasurare a 

lectiilor 

An scolar 

2018-2019 

Director, 

Director adj 

Profesori de 

informatica 

Cadre didactice, 

responsabilii 

ariilor curriculare 

Elevi  

  

Obiectiv 4.2. Dezvoltarea competentelor metodice si de specialitate ale personalului didactic din scoala 

Tinta 4.2.1. : Toti profesorii din scoala participa anual la o forma de perfectionare incepand cu anul scolar 2006 – 2007 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Programe in colaborare cu 

agentii economici pentru 

actualizarea competentelor de 

specialitate ale profesorilor. 

Documentare la agentii 

economici parteneri 

 

Permanent  Director adj. Agenti economici   

2. Programe de formare continua 

pentru dezvoltarea competentelor 

metodice si adaptarea la cerintele 

Participarea 

profesorilor la activitati 

metodice  

Anual  

Responsabilul 

Comisiei de 

dezvoltare si 

CCD 

Comisii Metodice 

ISJ 
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reformei din I.P.T. formare 

profesionala 

3. Perfectionarea continua a 

cadrelor didactice prin inscrierea 

la examenele  de acordare a 

gradelor didactice   

Obtinerea gradelor 

didactice 
Permanent  

Director 

Responsabilul 

Comisiei de 

dezvoltare si 

formare 

profesionala 

CCD 

Profesori 

ISJ  

  

4. Schimburi de experienta cu alte 

scoli, instituţii, ONG-uri. 
Proiecte si programe de 

parteneriat 
2018-2019 

Responsabilul 

de programe 

si proiecte 

scolare si 

extrascolare 

Reteaua scolara   

PRIORITATEA 5 : DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI SOCIAL 

Obiectiv 5.1 : Dezvoltarea, diversificarea si cresterea eficientei relatiilor de parteneriat pentru asistarea deciziei si furnizarea unor 

servicii de calitate prin sistemul de I.P.T. 

Tinta 5.1.1. : Cresterea reprezentativitatii partenerilor sociali in Consiliile de administratie ale scollilor; 

Tinta 5.1.2. : Dezvoltarea de retele functionale de colaborare sistematica cu partenerii sociali. 

Context : Din analiza situatiei partenerilor cu unitatile de invatamant din judetul Alba s – au constatat : 
• Cel puţin câte 1 partener social pentru fiecare dintre domeniile principale de pregătire, reprezentat în Consiliul de administraţie din fiecare 

şcoală din ÎPT 

• Reţele de colaborare funcţionale pe lângă fiecare şcoală, care reflectă diversitatea mediului economic (diverse clase de mărime, domenii şi 
tipuri de activităţi producătoare de bunuri şi servicii) şi demonstrează implicare efectivă a partenerilor în toate activităţile cheie 
(identificarea cererii şi planificarea ofertei, elaborarea curriculumului în dezvoltare locală, instruirea practică, examenele finale de 
evaluare, orientarea carierei, formarea profesorilor, educaţia la cerere, etc.) 

• Locuri de practică şi condiţii de pregătire în întreprinderi asigurate pentru toţi elevii, în conformitate cu Standardele de pregătire 

profesională şi cerinţele învăţării centrate pe elev 

• 90% din unitatile de invatamant au consultat agentii economici in fundamentarea planului de scolarizare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Revizuirea componentei C.A. al 

scolii. 

Devoltarea 

parteneriatului si 

implicarea membrilor 

Septembrie  

2018 
Director  

C.A. 

Consiliul 

profesoral 
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C.A. in problemele de 

administratie a scolii 

2. Evaluarea situatiei 

parteneriatului social 
Instruirea practica se 

efectueaza la agenti ec. 

pe baza de convenţii – 

cadru de colaborare 

Octombrie  

2018 
Director adj. 

C.A. 

Elevii 

Ingineri  

Economisti 

Maistri instructori 

Agenti econ. 

AJOFM 

  

3. Imbunatatirea organizarii 

examenelor de certificare a 

competentelor profesionale; 

participarea agentilor economici in 

comisii. 

Parteneriat cu agentii 

economici 

Mai 2019 

Iulie – august 

2019 

 

Director  

Director adj. 

Ingineri  

Maistri instr. 

Agenti economici   

PRIORITATEA 6. : ASIGURAREA ACCESULUI LA I.T. SI CRESTEREA GRADULUI DE CUPRINDERE IN EDUCATIE 

Obiectiv 6.1. : Facilitarea accesului la I..T. ,prevenirea si reducerea abandonului scolar 

Tinta 6.1.1. : Facilitarea accesului la educatie prin  I.T pentru elevii din categoriile dezavantajate 

Tinta 6.1.2. : Prevenirea si reducerea abandonului scolar timpuriu; 

Tinta 6.1.3. : Atragerea a cel putin 35% din absolventii claselor a VIII – a  din Sebeş şi zona Sebes  

Context : Corelat cu faptul ca cca. 1/3 din cei care incep clasa I nu finalizeaza nici o pregatire, neavand o calificare profesonala raman practic in 

afarapietei muncii, sunt necesare masuri de prevenire si ameliorare  concentrate pe facilitatea accesului pentru aceste grupe la sistemul de 

pregatire profesionala prin I.P.T.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/per

soanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1. Identificarea problemelor de 

acces la TVET a elevilor care 

formeaza grupurile tinta. 

Cunoasterea nevoilor 

elevilor  

Noiembrie 

2018 
Director  

Cadre didactice 

elevi 
  

2. Prezentarea ofertei educationale 

si evidentierea sprijinului oferit de 

scoala pentru accesul la TVET 

Cresterea numarului de 

elevi din mediul rural 

An scolar 

2018-2019 
Director  

Cadre didactice 

elevi 
  

 

 
Obiectiv 6.2 : CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DIN INVATAMANTUL LICEAL PRIN 

IMPLEMENTAREA UNUI PACHET EDUCAȚIONAL ȘI A UNOR STRATEGII DIDACTICE AXATE PE NEVOILE ELEVILOR 

PENTRU O MAI BUNĂ INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A VIITORILOR ABSOLVENȚI   
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Tinta 6.2.1. : Facilitarea accesului la educatie pentru elevii din categoriile dezavantajate 

Tinta 6.2.2. : Prevenirea si reducerea abandonului scolar  

Tinta 6.2.3. : Cresterea gradului de promovabilitate a examenului de bacalaureat si a claselor de liceu  

Context : Corelat cu faptul ca rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat este redusa , sunt necesare masuri de prevenire si ameliorare  

concentrate pe facilitatea accesului pentru aceste grupe la activitati remediale 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/perso

anele 

responsabile 

Parteneri  Cost  
Sursa de 

finanţare 

1Accesarea de surse financiare 

prin fonduri europene – Proiect 

Parteneriat pentru accesul egal 

la educatie 

Potrivit tintelor stabilite 

in cadrul Proiectului 

Parteneriat pentru 

accesul egal la educatie  

2021 

Consiliul de 

Administartie 

Echipa de 

proiect 

Cadre didactice 

Elevi 

Parinti 

Comunitatea 

locala 

 

Fonduri europene 

accesate prin 

intermediul 

Proiectului 

Parteneriat pentru 

accesul egal la 

educatie 
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III.2. PLANUL DE ŞCOLARIZARE  2014 – 2015 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (zi, seral), 2014/2015 
- detalierea pe calificari- 

 

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii de 

bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 4 

Nr. clase Nr. 
elevi 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Servicii/Economic Tehnician în activităţi economice 1 28 

Turism şi alimentaţie 
 

Tehnician in turism 
1 28 

Electronică automatizari Tehnician operator tehnică de calcul 1 28 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Tehnician designer vestimentar 1 28 

  

 

Resurse naturale și 

protecția 

mediului/Industrie 

alimentară 

Tehnician în industrie alimentară 1 28 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (învățământ profesional cu durata de 3 ani), 2014/2015 
- detalierea pe calificari- 

 

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii de 

bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 2 

Nr. clase Nr. 
elevi 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Comerț 
Ospatar ( chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie publica 
1 28 

Ind. Textilă și 

pielarie 
Confectioner articole din piele si inlocuitori 1 28 

Mecanică/Lăcătușerie 

mecanică structuri 
Electromecanic utilaje si instalatii industriale 1 28 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 1 28 
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III.3 PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2015-2016 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (zi, seral), 2015/2016  
- detalierea pe calificari- 

  

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii 

de bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 3 

Nr. clase Nr. 
elevi/ 
clasa 

Forma 
de înv. 
*) 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Economic/Comerţ Tehnician în activităţi economice 1 28 Z 

Comert Tehnician in activitati de comert 1 28 Z 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Tehnician designer vestimentar 1 28 Z 

 

  
Mecanica Tehnician mecatronist 1 28 Z 

 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (învățământ profesional cu durata de 3 ani), 2015/2016 

                                                                                           - detalierea pe calificari- 

 

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii de 

bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 2 

Nr. clase Nr. 
elevi 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Turism si alimentatie 
Ospatar ( chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie publica 
1 28 

Chimei industriala Operator fabricarea celulozei si hartiei 1 28 

Ind. Textilă și 

pielarie 
Confectioner articole din piele si inlocuitori 1 28 

Mecanică/Lăcătușerie 

mecanică structuri 
Electromecanic utilaje si instalatii industriale 1 28 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 1 28 
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III.4 PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2016-2017 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (zi, seral), 2016/2017  
- detalierea pe calificari- 

  

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii 

de bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 3 

Nr. clase Nr. 
elevi/ 
clasa 

Forma 
de înv. 
*) 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Economic/Comerţ Tehnician în activităţi economice 1 28 Z 

Comert Tehnician in activitati de comert 1 28 Z 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Tehnician designer vestimentar 1 28 Z 

 

  
Mecanica Tehnician operator  tehnică de calcul 1 28 Z 

 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (învățământ profesional cu durata de 3 ani), 2016/2017 

                                                                                           - detalierea pe calificari- 

 

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii de 

bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 2 

Nr. clase Nr. 
elevi 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Turism si alimentatie 
BucătarOspatar (chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie publica 
1 28 

Resurse naturale și 

protecția 

mediului/Ind.alimentară 

Preparator produse din carne și pește 1 28 

Ind. Textilă și pielarie Confectioner articole din piele si inlocuitori 1 28 

Mecanică/Lăcătușerie 

mecanică structuri 
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 1 28 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 1 28 
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 PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2017-2018 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (zi, seral), 2017/2018  
- detalierea pe calificari- 

  

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii 

de bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 3 

Nr. clase Nr. 
elevi/ 
clasa 

Forma 
de înv. 
*) 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Economic/Comerţ Tehnician în activităţi economice 1 28 Z 

Turism si 

Alimentatie 
Tehnician in activitati de turism 1 28 Z 

Industrie textilă şi 

pielărie 
Tehnician designer vestimentar 1 28 Z 

 

  
Electromecanica Tehnician electromecanic 1 28 Z 

 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (învățământ profesional cu durata de 3 ani), 2017/2018 

                                                                                           - detalierea pe calificari- 

 

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii de 

bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 2 

Nr. clase Nr. 
elevi 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Comert Comerciant-vanzator 1 28 

Ind. Textilă și pielarie Tricoter-confectioner – scoala profesionala duala 1 20 

Mecanică/Lăcătușerie 

mecanică structuri 
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 1 28 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 1 28 
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PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2018-2019 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (zi, seral), 2018/2019  
- detalierea pe calificari- 

  

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii 

de bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 3 

Nr. clase Nr. 
elevi/ 
clasa 

Forma 
de înv. 
*) 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Economic/Comerţ Tehnician în activităţi economice 1 28 Z 

Turism si 

Alimentatie 
Tehnician in activitati de turism 1 28 Z 

Resurse natursale si 

protectia mediului 
Tehnician in industria alimentara 1 28 Z 

 

  
Electromecanica Tehnician electromecanic 1 28 Z 

 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE LICEU TEHNOLOGIC  cl. a IX-a (învățământ profesional cu durata de 3 ani), 2018/2019 

                                                                                           - detalierea pe calificari- 

 

Unitatea scolara (denumirea) 
Localitatea 

Urban / 
rural 

Profilul/ 
Domeniul pregătirii de 

bază 

Calificarea profesionala la  
nivelul 2 

Nr. clase Nr. 
elevi 

 

 

Liceul Tehnologic  

Sebeş 

 

urban 

Turism si alimentatie Ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie 1 28 

Chimie industriala 
Operator fabricarea si prelucrarea celulozei si 

hartiei 
1 28 

Electromecanica Electromecanic utilaje si instalatii industriale 1 28 

Fabricarea produselor 

din lemn 
Tâmplar universal 1 28 
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PARTEA a IV-a  

CONSULTARE. MONITORIZARE. EVALUARE. 

 

 

 

IV. 1. CONSULTAREA. 

 

 

    Acţiuni în vederea elaborării PAS: 

 

 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

2. Informarea  partenerilor sociali în legătură cu procedura de elaborare PAS . 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea  PAS prin : 

➢ Chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, 

autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională. 

➢ Discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională. 

➢ Interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local (PRAI, PLAI). 

             Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel reginal prin PRAI. 

4. Stabilirea priorităţilor obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare: 

➢ Personalului şcolii ( în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră) 

➢ Elevilor (în cadrul Consilului elevilor) 

➢ Părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii)  

➢ Partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor, şi pe baza acestora, reformularea 

priorităţilor 

7. Elaborarea planului operaţional  

 

 

   Surse de informaţii: 
 Documente de proiectare a activităţii şcolii : 

▪ documente ale catedrelor, comisiilor diriginţilor, consiliul elevilor, consiliul reprezentativ 

al părinţilor, 

▪ documente care atestă parteneriatele şcolii; 

▪ oferta de şcolarizare. 

 Documente  de analiză a activităţii şcolii: 

▪ Rapoarte  ale şedinţelor de catedră; 

▪ Rapoarte ale consiliului de administraţie; 

▪ Rapoarte ale echipei manageriale; 

▪ Rapoarte ale celorlaltor compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, 

bibliotecă; 

  Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

  PRAI 2009-2010 

  PLAI 2009-2010 

  Rapoarte scrise ale ISJ Alba întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 
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IV. 2. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 
         Implementarea PAS va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

          Procesul de monitorizare şi evaluare  şi evaluare va fi asigurat prin: 

❖ Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

❖ Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale consiliului de administraţie, 

ale consiliului profesoral, ale catedrelor; 

❖ Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul consiliilor profesorale şi al consiliului de 

administraţie; 

❖ Revizuire periodică şi corecţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


