
 

LTA CIUMBRUD, UN LICEU CU 

IMPORTANȚĂ  REGIONALĂ  

 
Legislativ  

Respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi 
notificărilor emise de MEC cu privire la modul de fundamentare a proiectului 
planului de şcolarizare OMEC nr. 5599/2020 din 21 septembrie 2020 cu 
modificarea OMEC 3162/21.01.2021; 
 

 Economic  

Deoarece agricultura are un trend ascendent în dezvoltarea economică a 
zonei, conform datelor din PRAI (cap 4.1), este nevoie ca stabilirea 
specializărilor din planului de școlarizare să țină cont de necesarul de 
calificare cerut de agenții economici, pentru a nu pune în pericol 
continuitatea activității economice din lipsă de specialiști. 

  

Geografic  
Pentru regiunea în care se află liceul nostru, agricultura este principala sursă 
de venit, atât la nivelul fermelor de subzistență, cât și la nivelul marilor agenți 
economici (ferme, abatoare, fabrici de procesarea a produselor agricole, 
pepiniere horticole). 
 
 

 

Demografic   

Din totalul elevilor înscriși în școala noastră în perioada 2016-2020, 
repartizarea acestora pe zonele județului este: zona Blaj - 16, 67%, zona Teiuș 
- 13,3%, zona Ocna Mureș - 30%, zona Sebeș – 4,44%, zona Apuseni – 8,89%, 
zona Aiud – 11,11%. Procentul elevilor proveniți din alte județe este de 
6,67%. Diferernța de 11,1 % reprezintă absolvenții noștri de gimnaziu. 
Ținând cont de realitatea actuală și analizând datele statistice, conform 
cărora elevii noștri provin din tot județul, și chiar din afara lui, considerăm că 
este nevoie de o altă abordare a modului în care este aprobat planul de 
școlarizare, din care să rezulte că liceul agricol este o unitate școlară cu 
relevanță regională, nu locală. 

  

Socio-Economic 
Elevii din școala noastră provin din mediul rural și din zone defavorizate. Am 
propus pentru clasa a IX-a zi, o clasă de liceu și una de învățământ 
profesional, pentru a contribui la reducerea tendinței de părăsire timpurie a 
școlii în rândul tinerilor din mediu rural dar și pentru a răspunde nevoilor de 
specialiști în domeniul agricol în baza solicitărilor venite din parte mediului 
univeresitar și a mediului de afaceri. 

  

Relevanță 
Cu o tradiție de aproape 90 de ani și cu o specializare unică în județ 
(Tehnician Veterinar), liceul nostru fomreaza speciliști bine pregătiți in 
domeniul agricol. Analizând inserția pe piața muncii a  absolvenților de liceu, 
din perioada 2016-2020 observam ca 25% dintre ei urmează cursuri 
universitare și postliceale, circa 45% dintre ei desfășoară activități în 
domeniul agricol. Restul de circa 30% muncesc în alte domenii sau sunt 
plecați din țară. 


