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 „Şcoala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-ţi sunt ca fraţii şi surorile“ 

 
Nicolae Iorga 

 I. CONTEXT 
 
 Planul de Acţiune al Şcolii defineşte scopul şi rolul fiecărei şcoli, precum şi rolul pe care acesta 
îl va avea în realizarea programului de dezvoltare a ÎPT de la nivel naţional, regional şi local.  
Planurile de Acţiune pentru ÎPT (PRAI, PLAI, PAS) au ca obiectiv corelarea dintre oferta 
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional, judeţean 
şi local.În ultimii ani, România şi trecerea de la abordarea planificării în învăţământ a trecut printr-un 
proces de reformă.  

Având în vedere schimbările situaţiei economice din o economie centralizată la o economie de 
piaţă, este important ca şcolile să îşi analizeze cu atenţie rolul şi poziţia strategică. Planificarea la nivel 
regional şi local capătă din ce în ce mai multă amploare, în timp ce şcolile dobândesc un grad tot mai 
mare de autonomie. Dacă vor exista aceleaşi tendinţe ca în alte părţi ale UE, aşteptările clienţilor vor 
creşte. Acest lucru poate genera o creştere a competiţiei între furnizorii de formare profesională (atât 
publici, cât şi privaţi). 

Fiecare şcoală deţine un rol distinct în cadrul planului general pentru învăţământul profesional şi 
tehnic din regiune şi trebuie să înţeleagă foarte clar modul în care rolul său strategic îl completează pe 
cel al altor şcoli din zonă şi în ce fel acesta diferă de cel al altor şcoli şi de asemenea trebuie să 
contribuie pentru a asigura egalitatea şanselor indiferent de vârstă, sex, etnie, deficienţe sau situaţia 
socio-economică a elevilor sau de situarea geografică a acestora.  
 

I.1. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ŞCOLII 
 

VIZIUNEA 
          Suntem o şcoală deschisă celor care au nevoie de educaţie: copii, tineri şi adulţi, 

oferind şanse egale tuturor. Promovăm identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi 

aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societăţi în continuă 

schimbare. 

zMISIUNEA  
Educăm şi formăm profesional specialişti capabili să contribuie la creşterea 

nivelului de trai prin rentabilizarea agriculturii în acord cu programele de dezvoltare 
locală şi regională. 
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I.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
 
 

Liceul Tehnologic Agricol  “Alexandru 

Borza” Ciumbrud se află situat la 4 km de 

municipiul Aiud, pe malul stâng al râului Mureş, la 

întălnirea celor trei zone geografice: Câmpia 

Transilvaniei la nord-est, Podişul Târnavelor la sud-

est şi Munţii Apuseni la vest, pe strada Vasile 

Lucaciu, nr. 42. Coordonatele geografice sunt date 

de paralelele 40˚ 10’ latitudine nordică şi meridianul 

de 23˚ 13’ longitudine estică. 

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1934 şi a început activitatea în anul 1935  în 20 octombrie. 

Organizarea administrativă a şcolii din Ciumbrud a început în 1934, când Colegiul “Bethlen Gabor” din 

Aiud a cumpărat proprietatea Kemeny Arpad, constând în primul rând din plantaţia de vie, castelul şi 

câteva clădiri aflate într-o stare destul de avansată de degradare. Terenul unde se afla şi se află şcoala a 

fost proprietatea baronului Kemeny care a tutelat şcoala între anii 1935-1948, la înfiinţarea ei şcoala a 

posedat 48,9 ha pământ din care arabil 32 ha. A constituit şi o suprafaţă pentru şcoală cu viţă, 

producându-se în primul an 32 de mii de bucăţi butaşi, iar în anul următor 50 de mii, o parte din această 

cantitate a fost vândută, restul fiind folosită pentru nevoile de reîntinereire a plantaţiilor şcolii. 

La aceeaşi adresă în anul 1935 a luat fiinţă Şcoala Viticolă Tehnică de Maiştri care cuprindea 

şcoala profesională viticolă de iarnă cu durata de 2 ani, numărul elevilor înscrişi în primul an, era 49 de 

elevi. Preocupările colectivului de profesori şi elevi, sunt 

recunoscute prin obţinerea Medaliei de Aur pentru seminţe 

proprii prezentate la expoziţia de seminţe, organizată în 

februarie 1937 de către societatea Agrară Ardeleana. În 

construcţiile şcolii a fost amenajat depozitul de vin al şcolii, 

crama având 81 m2, grajdul pentru animale de muncă şi remiza 

pentru atelaje cu o suprafaţă de 322 m2, grajdul pentru iepuri 

63 m2, internatul pentru elevi şi locuinţele pentru salariaţi. 
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În anul 1947 şcoala s-a transformat în Şcoala Practică Agricolă de 3 ani. În baza decretului 176 

publicat în Monitorul Oficial 177, din 3 august 1948 proprietatea şi bunurile mobile sunt preluate de 

Şcoala din Ciumbrud.  

În anul 1948 după Reforma Învăţământului Agricol, şcoala a fost complet reorganizată 

profilându-se ca Şcoală Profesională de Vinificaţie cu durata de învăţământ de 3 ani, elevii erau 

pregătiţi în profilul pomicol, viticol şi zootehnic. 

În anul 1951 şcoala a fost reorganizată în Şcoală Medie Tehnică Viticolă cu durata de şcolarizare 

de 4 ani, în care erau primiţi elevii care au absolvit 7 clase elementare şi la absolvire au primit diploma 

de tehnician în viti - vinificaţie. 

Începând din anul şcolar 1955 - 1956 Centrul Şcolar din Ciumbrud funcţionează cu o şcoală 

profesională de viticultură şi vinificaţie de 3 ani şi o şcoală tehnică de maiştri viticoli de 3 ani. 

În anul 1958 s-a dat în folosinţă un nou corp de şcoală cu 4 săli de clase la parter, iar la etaj,  săli 

de dormitoare  cu o capacitate de 75 locuri,   şi grupurile sanitare pentru elevi.  

Numărul absolvenţilor în perioada 1958 -1961 a fost de 525 de elevi. Acest tip de şcoală a rămas 

în vigoare până în anul 1962-1963. 

În anul 1962, pe baza autorizaţiei nr. 13234/16.10.1962 se construieşte o şcoală nouă cu 8 săli 

de clase, cancelarie, cabinet director, secretariat şi grupuri sanitare, această construcţie a fost dată în 

folosinţă în anul 1963. 

Din anul 1966 şcoala se transformă în liceu agricol având 2 profile: viticol cu durată de 

şcolarizare de 5 ani şi unul de contabilitate şi merceologie agricolă cu durată de 4 ani.  

În perioada 1968-1974 şcoala se numeşte Liceul Agricol Ciumbrud. Între anii 1975-1990 şcoala 

poartă denumirea de Liceul Agroindustrial.  

Din anul 1990 unitatea de învăţământ devine Grup Şcolar Agricol care avea în planul de 

şcolarizare forme de învăţământ: liceu de zi, seral, şcoală profesională, şcoală complementară, în 

următoarele domenii: 

- învăţământ liceal de zi - contabil, veterinar, operatori industria cărnii, laptelui şi conservelor, 

lucrător în administraţie şi servicii, zootehnie, mecanic agricol; 

-  învăţământ liceal seral - agronom, mecanic, zootehnie; 

-  învăţământ profesional - agricol, transporturi, comerţ - servicii; 

-  învăţământ complementar - vinificator- pivnicer, floricultor-peisagist, tinichigiu, brutar. 
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Din anul 1996 a luat fiinţă şi Şcoala Postliceală cu regim de autofinanţare în specializarea 

laborant industria alimentară.În anul şcolar 1998-1999,  în urma fuziunii Grupului Şcolar Agricol Aiud, 

cu Grupul Şcolar Agricol Ciumbrud se formează Grupul Şcolar Agricol “Alexandru Borza” 

Ciumbrud. 

Din anul 2001-2002 cu acordul I.S.J. Alba şi în colaborare cu Şcoala Ajutătoare Sâncrai, şcoala 

noastră a înfiinţat clase de învăţământ profesional pentru elevi cu nevoi speciale în scopul integrării 

acestora în învăţământul de masă.  

În anul şcolar 2006-2007, şcoala a fuzionat cu Şcoala generală cu clasele I-VIII Ciumbrud, 

păstrându-şi denumirea. 

Din anul şcolar 2012-2013 şcoala şi-a schimbat denumirea, devenind Liceul Tehnologic Agricol  

„Alexandru Borza” Ciumbrud.  

 În prezent, şcoala dispune de o suprafaţă construită de 3137 m2, din care spaţiul destinat 

învăţământului 1458,11 m2, iar suprafaţa spaţiilor anexe: 1678,89 m2. 

Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud,  cuprinde în anul şcolar 2017-2018, 

următoarele forme de învăţământ:  preşcolar, primar, gimnazial, liceu-zi rută directă, liceu-seral rută 

directă şi rută progresivă, învăţământ  profesional de 3 ani, învăţământ profesional special şi învăţământ 

postliceal, cu un total de 570 de elevi. 

 Calificările profesionale în anul şcolar 2017-2018: 

- la liceu – ruta directă, curs de zi: Tehnician veterinar; 

- la liceu - ruta directă, curs seral: Tehnician mecatronist, Tehnician transporturi, Tehnician în 

agricultură; Tehnician în activităţi de comerţ; 

- la învățământul profesional de 3 ani: Comerciant-vînzător; Lucrător în agroturism; 

- la învățământul profesional dual de 3 ani: Horticultor ; Lucrător în agroturism; 

- la învăţământul profesional special: Agricultor culturi de câmp 

- la învățământul postliceal: Asistent manager; 

Pentru anul şcolar 2017 – 2018 au fost aprobate 63,94 norme din care: 

§       - cadre didactice 40,44   

                                      -36,44   profesori 

  - 2 învăţători 

  - 2 educatori 

§ 7    - didactic auxiliar 

§ 16,50     -  nedidactic 
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Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud,  cuprinde în anul şcolar 2018-2019, 

următoarele forme de învăţământ:  preşcolar, primar, gimnazial, liceu-zi rută directă, liceu-seral rută 

directă şi rută progresivă, învăţământ  profesional de 3 ani, învăţământ profesional special şi învăţământ 

postliceal, cu un total de 546 de elevi. 

 Calificările profesionale în anul şcolar 2018-2019: 

- la liceu – ruta directă, curs de zi: Tehnician veterinar; 

- la liceu - ruta directă, curs seral: Tehnician mecatronist, Tehnician transporturi, Tehnician în 

agricultură; Tehnician în activităţi de comerţ; 

- la învățământul profesional de 3 ani: Comerciant-vînzător; 

- la învățământul profesional dual de 3 ani: Horticultor ; Lucrător în agroturism; 

- la învăţământul profesional special: Agricultor culturi de câmp 

- la învățământul postliceal: Asistent manager; 

Pentru anul şcolar 2018 – 2019 au fost aprobate  61.08           norme din care: 

§ 39,08 - cadre didactice  

§ 6.5    - didactic auxiliar 

§ 15,50     -  nedidactic 

Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud,  cuprinde în anul şcolar 2019-2020, 

următoarele forme de învăţământ:  preşcolar, primar, gimnazial, liceu-zi rută directă, liceu-seral rută 

directă şi rută progresivă, învăţământ  profesional de 3 ani, învăţământ profesional special , cu un total 

de 546 de elevi. 

 Calificările profesionale în anul şcolar 2019-2020: 

- la liceu – ruta directă, curs de zi: Tehnician veterinar; 

- la liceu - ruta directă, curs seral: Tehnician mecatronist, Tehnician transporturi, Tehnician în 

agricultură; Tehnician în activităţi de comerţ; 

- la învățământul profesional de 3 ani: Comerciant-vînzător; 

- la învățământul profesional dual de 3 ani: Horticultor ; Lucrător în agroturism; 

- la învăţământul profesional special: Agricultor culturi de câmp 

Pentru anul şcolar 2019 – 2020 au fost aprobate     58.31  norme din care: 

§  36,31  - cadre didactice   

§ 7   - didactic auxiliar 

§ 15    -  nedidactic 
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Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud,  cuprinde în anul şcolar 2020-2021, 

următoarele forme de învăţământ:  preşcolar, primar, gimnazial, liceu-zi rută directă, liceu-seral rută 

directă şi rută progresivă, învăţământ  profesional de 3 ani, învăţământ profesional special şi învăţământ 

postliceal, cu un total de 511 de elevi. 

 Calificările profesionale în anul şcolar 2020-2021: 

- la liceu – ruta directă, curs de zi: Tehnician veterinar; 

- la liceu - ruta directă, curs seral: Tehnician mecatronist, Tehnician transporturi, Tehnician în 

agricultură; Tehnician în activităţi de comerţ; 

- la învățământul profesional de 3 ani: Lucrător în agroturism; 

- la învățământul profesional dual de 3 ani: Horticultor ; Lucrător în agroturism; 

- la învăţământul profesional special: Agricultor culturi de câmp 

Pentru anul şcolar  2020 – 2021 au fost aprobate  -  53,67  (0,44 normă înv. domiciliu)  norme din care: 

§ 36,67      - norme didactic             

§ 7             - didactic auxiliar 

§ 12           -  nedidactic 

 

Şcoala noastră încearcă astfel să răspundă nevoilor de calificare solicitate de agenţii economici şi 

nevoilor de instruire ale membrilor comunităţilor din zonă. 

 

I.3. ANALIZA REZULTATELOR  
  

I.3.1. ANALIZA REZULTATELOR  ANULUI ŞCOLAR  2016-2017 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

În anul școlar 2016-2017, resursele s-au folosit integral pentru : 

           -  salarizarea personalului; 

- reparaţii curente; 

- igienizarea spaţiile şcolare; 

- îmbunătăţirea ambientală a spaţiilor de lucru; 

- procurarea de materiale consumabile; 

- obținerea avizelor de funcționare și verificările obligatorii ale microbuzului școlar; 
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- reînoirea contractelor  pentru servicii externalizate  precum CSSM și ISU ; 

-  actualizarea autorizațiilor ISCIR, autorizațiilor sanitare și sanitar veterinare; 

-  reînoirea contractele cu RSTVI și Medicina muncii; 

-  racordarea serei didactice la agentul termic și înlocuirea parțială a branșamentului la agentul 

termic; 

- completarea bazei materială cu mijloace IT în valoare de 6664 lei; 

- dotarea grădiniței cu aparatura necesară supravegherii  video în valoare de 1080 lei ; 

- modernizarea camerelor în internatul școlii cu materiale în valoare de 6000 lei; 

- întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiuîn valoare 

de35000 lei. 

De asemenea s-a obținut suma de 50000 lei pentru lucrări de reparații curente (fațade clădiri) și 

suma de 50000 lei pentru refacerea instalației electrice pentru care a fost efectuată licitația pentru 

achiziție. 

Conducerea unităţii noastre are o preocupare permanentă pentru asigurarea unui climat 

adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept pentru care modernizarea şi întreţinerea 

spaţiilor de învăţământ a stat şi stă în atenţia conducerii unităţii noastre. 

Examene de sfârşit de ciclu 

 
Examen de absolvire Total 

înscrişi 
Prezenţi Absenți Reușiți Promovabilitatea 

 

Evaluare naţională  
8 

 
8 

 
- 

 
4 

 
50 % 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 3 

 
18 

 
17 

 
1 

 
17 

 
100% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 4 

 
55 

 
51 

 
4 

 
51 

 
100% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 5 

 
27 

 
26 

 
1 

 
26 

 
100% 

 
Bacalaureat  (XII zi) 
                      

 
7 

 
7 

 
- 

 
4 

 
57% 
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               Se observă o scădere a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în acest 

an,  57 %,( promoția curentă) faţă de  61,53%   în anul şcolar 2015-2016, media pe ţară fiind   72,9 % 

și pe județ 80,6  %. 

               Pentru rezultate cât mai bune la examenele naționale activitatea de predare-învățare trebuie 

abordată din perspectiva nevoilor și intereselor elevilor, devenind mai atractivă, stimulativă, 

motivantă, antrenându-i pe deplin în actul educațional. Este necesară o mai atentă pregătire a orelor 

de către profesori. Profesorii care predau disciplinele de examen vor elabora sistematic instrumente 

de lucru, vor aborda diferențiat și individualizat procesul didactic, vor oferi consultanţă elevilor prin 

derularea unor programe eficiente de pregătire suplimentară. Părinţilor elevilor li se va oferi suport 

informaţional care să le orienteze intervenţiile. Pregătirea elevilor va fi susținută de profesorii 

diriginți precum și de consilierul școlar. 

 

ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE din anul şcolar   2016 -2017 s-au desfăşurat conform 

programului întocmit, şi a evenimentelor apărute pe parcurs în colaborare cu ISJ sau alte instituţii , 

urmărind obiectivele propuse : 

-      creşterea randamentului activităţii didactice ; 

-    implicarea comunităţii în activităţile ce ţin de bunul mers al şcolii şi în crearea unui ambient 

propice desfăşurării optime a învăţarii ; 

-      colaborarea familie –învăţător /diriginte în vederea procesului de învăţământ ; 

-      implicarea elevilor în activităţile extraşcolare şi informarea acestora ; 

-      dezvoltarea la elevi a imaginaţiei ; 

-      dezvoltarea unui colectiv unit(clasa,şcoala). 

 Activităţi desfășurate 

  - Activităţi de ecologizare în parcul şcolii cu ocazia Zilei Internaţionale a Curăţeniei ,toţi elevii 

claselor V-XII şi cadre didactice din şcoală; 

- Let’s do it Romania, voluntariat , ecologizarea localităţii Ciumbrud, în colaborare cu Primăria 

municipiului Aiud, participanţi un grup de elevi de gimnaziu, coord.de către prof.Căpîlna Maria şi 

Crişan Ionela; 

-proiectul de mobilitate europeană Erasmus+, nr. 2015–1–RO01–KA102-014568, proiect cu titlul  

”Tehnici şi tehnologii europene pentru creşterea şi îngrijirea animalelor”, deplasare în Portugalia, 

oraşul Barcelos, regiunea Braga cu 18 elevi din clasa a XI – a A în vederea efectuării stagiului de 

practică de 4 săptămâni ; 
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                                                            - Prof. Dancea Alina, Salcă Andra , Vass Paraschiva 

 - Ziua Mondială a Educaţiei, compuneri, referate, desene care au marcat acest eveniment   

  -  Balul bobocilor  “Toamna bobocilor”– organizatori: elevii clasei a XII-a şi diriginta Vass 

Paraschiva,cu participararea cadrelor didactice şi a elevilor şcolii ; 

    -   Program de comemorare a Holocaustului , prezentare ppt,expunere , referate ale elevilor din 

clasele a V, VI, VII, VIII, IX, X-a împreună cu profesorii de istorie :Salcă Andra şi Păcurar Simona ;  

   -  Activități de promovarea școlii: 

 - Organizarea echipelor de educaţie antreprenorială în parteneriat cu JARomania,clasa a X – a A; 

  - Completarea autoevaluărilor iniţiale de educaţie antreprenorială pe platform ESP, clasa a -X-a A;   - 

Implementarea la clasă a programului JARomania – Campania 2017, clasa a X- a A 

 - Organizarea întâlnirilor la clasă cu voluntari JAR; 

- Organizarea clubului de apicultură, participare World Vision, clasele a IX- a A si a X- a A 

- Innovation  Day, concurs de educaţie antreprenorială, organizatori JAR, Lic. Tehn. Agr. “Al. Borza” 

Ciumbrud, World Vision, toţi elevii de liceu, elevii claselor a VIII-a de la școlile gimnaziale din Aiud și 

Rădești; 

 - Înscrierea echipelor liceului în competiţia  ,,Compania anului,, , organizată de JARomania, clasa a X – 

a A; 

- Participarea  la  activităţile de formare în cadrul proiectului”Primul pas spre ferma de mâine”, clasele a 

IX- a A si a X- a A; 

 - Activităţi de promovare a ofertei educaţionale în cadrul evenimentelor desfaşurate cu ocazia Porţilor 

deschise la  Lic. Tehn. Agr. “Al. Borza” Ciumbrud. World Vision, toate clasele. 

                                    Prof. responsabili Păcurar Simona, Tocaciu Camelia, Man Aurica 

 -  Luna toleranţei -promovarea valorilor morale în societate,program realizat de prof. Păcurar 

Simona,Salcă Andra,Dancea Alina, împreună cu elevii claselor a VII,VIII,XI,XII-a şi expunere de 

desene realizate de elevii claselor V-VIII-în parteneriat cu CDI-prin doamna Oargă Maria; 

- Halloween – bal mascat – clasa a V-a și  a-VI-a ,desene realizate de către elevii claselor V-VIII, prof. 

Dancea Alina, prof. Căpâlna Maria, prof.  Filimon Elena; 

   - Manifestări cu ocazia evenimentului istoric -  1 DECEMBRIE –Ziua Naţională a Rmâniei, 

organizate de catre profesorii: Salcă Andra, Păcurar Simona, Dancea Alina cu elevii claselor a V – XII; 

   -Participare la Marşul Torţelor org.de Primaria Mun.Aiud în colaborare cu liceele din Aiud cu ocazia 

Zilei Naţionale a României, coord.prof. Dancea Alina; 
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    - Program artistic de colinde, cu grupul coral al elevilor din clasele V-XII, coordonaţi de 

prof.Filimon Mariana.Grupul coral a participat la o serie de evenimente din preajma Crăciunului: 

  - colindul cadrelor didactice în sala profesorală; 

  - colind in Parcul Municipal Aiud; 

- Gala Balului Bobocilor Aiud, cu participarea elvilor din clasele IX – XII, coord. prof. Dancea Alina, 

Păcurar Simona; 

- Serbare de Crăciun elevii claselor V-VIII, coord. Prof.Crişan Ionela, Cordoş Adriana, Filimon Elena;

   

- Proiect de parteneriat educaţional - “Să ne amintim de Eminescu”, parteneri Biblioteca 

Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud, participanţi fiind elevii claselor a VII-a, prof. Căpîlna Maria, 

Dancea Alina şi bibliotecara şcolii d-na Oargă Maria; 

- Ziua Naţională a Culturii- Mihai Eminescu, luceafărul poeziei româneşti,prof. Dinga Rusanda şi 

elevii claselor XI şi XII; 

- Proiect de parteneriat educaţional – „Lectura ca abilitate de viaţă” parteneri- Şcoala Gimnazială 

„O.Hulea” Aiud si Lic. Tehn. Agr. „Al.Borza” Ciumbrud,prof Dinga Rusanda; 

- Hai să dăm mână cu mână, Mica Unire de la 24 Ianuarie 1859,participanţi toţi elevii şcolii şi cadrele 

didactice; 

- Valentine’Day , bal organizat de elevii clasei a X -a , prof. diriginte Salcă Andra; 

- Participarea la concursul   de creaţie, între şcolile din Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud 

cu ocazia  Dragobetelui, Dragobete pupa fete, elevi de liceu şi prof. Dancea Alina; 

- Progran dedicate Zilei de 8 martie, elevi de gimnaziu şi liceu si diriginţii acestora; 

- Ziua Pământului, acţiuni de ecologizare în Parcul Şcolii,toţi elevii si cadre didactice; 

- Ziua Eroilor, modele şi valori de ieri şi de azi, elevi de liceu şi gimnaziu şi profesori de istorie Salcă 

Andra, Păcurar Simona; 

- Târgul de meserii, stand amenajat de școală la Colegiul Tehnic Aiud, participanţi elevi de liceu si 

cadre didactice : Macrai Nicoleta, Macrai Cristian, Vass Paraschiva, Baidoc Mihaela, Păcurar Simona, 

Man Aurica, Tocaciu Camelia, Vârteiu Daniel, Cordoş Adriana  şi doamna director Lazăr Simona; 

- Ziua Rozelor, stand amenajat de elevi ai şcolii noastre si cadrele didactice: Vass Paraschiva, Baidoc 

Mihaela, Păcurar Simona, Man Aurica, Tocaciu Camelia,Cordoş Adriana, Filimon Elena, Macrai 

Nicoleta, Macrai Cristian; 

- Ziua Rozelor, moment artistic susţinut de eleva Gabor Margyt  din clasa aVI a şi elevul Căbulea 

Alexandru din clasa a IX- a, coord.prof. Dancea Alina; 
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- Participarea la diferite competiţii sportive la nivel zonal şi judeţean: atletism, fotbal, 

handbal,tetratlon băieţi şi fete, cu elevii de gimnaziu şi liceu,coordonator prof. sport Stanciu Nicu (eleva 

Fedcenco Daria din clasa a II a , loc I la etapa judeţeană) 

  Participarea elevilor la multitudinea de activității extrașcolare organizate a avut un ansamblu de 

efecte şi implicaţii: 

- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu 

o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 

abandoneze cursurile;  

- activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice ale elevilor implicaţi în 

acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 

susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 

intereselor de cunoaştere a elevilor;  

- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul 

şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial;  

- participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 

şcolii. 

 PROIECTELE ȘCOLARE 

          Pe parcursul anului școlar 2016-2017 Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud a 
desfășutat activitați realizate în cadrul proiectelor și programelor finanțate atât de Uniunea Europeană, 
cât și de alți parteneri  . 
 

Nr. 
crt. PROIECT FINANȚATO

R PERIOADA  PARTIC
I-PANȚI PROFESORI OBSERVAȚII 

1.  Proiect ERASMUS +, nr. 
2015-1-RO01-KA102-
014568, „Tehnici și 
tehnologii europene pentru 
creșterea și îngrijirea 
animalelor” 

ERASMUS+ 26.09.2016- 
21.10.2016 

a XII-a A 
a XI-a A 

Gheorghiță Delia 
Vass Paraschiva 
Rațiu Augusta 
Dancea Alina 
Salcă Andra 

-proiect de mobilitate 
cu două fluxuri  
   - Cipru (febr.-
martie 2016)                 
 - Portugalia (sept.- 
oct. 2016) 

2. Programul „Liceele agricole 
HUB-uri locale pentru 
dezvoltarea fermelor mici și 
mijlocii” 

RAF 
(Romanian-
American 
Foundation) 

2015-2017  IX-XII Lazăr Simona  
Filimon Dana 
Tocaciu Camelia 
Man Aurica 
Păcurar Simona 
 

 

a) Proiectul „Primul pas spre 
ferma de mâine” 

Fundația Civitas 
pentru 
societatea civilă, 
filiala Cluj, 
RAF 

15-18 mai 
2017 

a IX-a A 
a X-a A 

Tocaciu Camelia 
Man Aurica 
Păcurar Simona 

-stagiu de pregătire 
practică, prin 
parcurgerea lanțului 
de producție 
alimentară 
(producție-procesare-
marketing-
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oportunități) 
b) Proiectul „Drumul spre 

ferma de succes începe cu 
liceul agricol” 

Fundația World 
Vision, RAF 

Aprilie- 
septembrie 
2017  

Toată 
școala 

Toți profesorii -campanie de 
promovare a 
învățământului 
agricol în școli 
gimnaziale și 
comunități 

c) Clubul micului apicultor Fundsția World 
Vision 

Din 2017 Elevi de 
liceu 

Vass Paraschiva 
Baidoc Mihaela 

-cerc de apicultură 

d) Compania Junior 
 
 
 
 

JARomania Anual 
 
-mai 2017 

a X-a Păcurar Simona 
Man Aurica 
Tocaciu Camelia  
Vass Paraschiva 
Baidoc Mihaela 

-activități de 
antreprenoriat agricol 
-participarea la finala 
națională „Gala JA 
Hall of Fame 
investește în 
educație” 
 

e) Innovation Day-  Ciumbrud JARomania Aprilie 2017 Toate 
clasele de 
liceu și 
clasele a 
VIII-a din 
școlile 
din zona 
Aiud 

Lazăr Simona  
Filimon Dana 
Păcurar Simona 
Man Aurica 
Tocaciu Camelia  
 

-activități non 
formale de educație 
antreprenorială 
-promovarea imaginii 
școlii în comunitate  

3.  Protocol de colaborare cu 
Biblioteca Municipală „Liviu 
Rebreanu” Aiud, CCD Alba, 
bibliotecile școalare din Aiud: 
„Marșul cărților și al 
cititorilor” 

Autofinanțare Anual 
(aprilie/octom-
brie) 

Elevii 
școlii 

Lazăr Simona  
Filimon Dana 
Oargă Maria 
Cordoș Adriana 
Căpîlnă Maria 
Dinga Rusandra 
Dacea Alina 

-conștientizarea 
importanței lecturii în 
formarea tinerilor; 
-promovarea imaginii 
școlii 

4. Scrierea/ depunerea 
proiectului privind 
învățământul secundar 

Schema de 
finanțare ROSE 

2017-2020 Toată 
școala 

Lazăr Simona  
Filimon Dana 
Cardoș Adriana 
Macrai Cristian 
Macrai Nicoleta 

 

 
 

1. Proiectul “TEHNICI ȘI TEHNOLOGII EUROPENE PENTRU CREȘTEREA ȘI ÎNGRIJIREA 

ANIMALELOR“ cu numărul  2015-1-RO01-KA102-014568, pentru formare profesională din cadrul 

Programului Erasmus+ proiecte de mobilitate, derulat prin Agenţia Natională pentru programe 

comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, este un proiect de formare profesională 

care se adresează unui număr de 36 de elevi aflați în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic Agricol 

Alexandru Borza Ciumbrud, calificarea “Tehnician veterinar”, cu o finanțare de 113.024 EUR. 

Partenerii acestui proiect sunt: 

- Liceul Tehnologic   Agricol "Alexandru Borza"Ciumbrud - beneficiar 

- clinica medicală veterinară-DR YIANNIS STYLIANOU și Amargeti Equestrian Club din 

orașul Paphos, Cipru, 
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- Clinica veterinară Barcelos și Quinta Argemil din orașul Barcelos, Portugalia - parteneri de 

primire – unde elevii își vor desfășura stagiile de practică pe parcursul a 4 săptămâni. 

- Organization for Promotion of European Issues din Paphos, Cipru și Associação Intercultural 

Amigos da Mobilidade din Barcelos, Portugalia - organizații intermediare – care vor fi 

responsabile cu integrarea în noul mediu de viață al participanților, facilitând cazarea, 

organizarea meselor și a transportului internațional, precum și programul cultural al elevilor pe 

perioada mobilității. 

 

Proiectul s-a desfășurat în doua fluxuri: primul flux în Paphos, Cipru la clinica medicală 

veterinară - DR YIANNIS STYLIANOU - și clubul de echitație, Amargeti Equestrian Club, în 

perioada  22.02.-18.03.2016, la care au participat 18 elevi din clasa a XI-a si 2 profesori însoțitori,  iar 

al doilea flux în  Barcelos, Portugalia, la Clinica veterenaria Barcelos și ferma Quinta Argemil în 

perioada 26.09.2016 - 14.10.2016, la care au participat alți 18 elevi din clasa a XI-a si 2 profesori 

însoțitori. 

OBIECTIVE: 

1. Formarea unor competențe profesionale și a unor abilităti practice specifice  calificării: 

competențe tehnice în domeniul biotehnologiilor moderne de creștere a animalelor și în domeniul 

sănătății și securității în muncă; abilități practice de aplicare a unor metode moderne de reproducție 

la animale, a unor tehnologii moderne de diagnostigare, intervenție chirurgicală și terapie pentru 

animale. 

2. Acumularea de cunoștințe privind creșterea animalelor în sistem ecologic, cunoștințe privind 

tratarea diferitelor boli ale animalelor,  precum și cunoștințe antreprenoriale care să faciliteze 

inițiative private în domeniu. 

3. Dezvoltarea personală a participanților prin îmbunătățirea competențelor lingvistice, 

culturale, de comunicare, prin creșterea autonomiei, adaptabilității, responsabilității și încrederii în 

sine. 

4. Contactul  participanților cu profesioniști cu un înalt nivel de calificare, cu noi cunoștințe 

ancorate în contextual european, care au acces direct la aquis-ul comunitar din sectorul sanitar 

veterinar. 

5. Acomodarea cu mediul viitoarei activități practice și dobândirea unei experiențe de lucru 

relevante pentru viitoarea carieră. 



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 
 
 

 
 

16 

6. Dezvoltarea de valori și atitudini care să înlesnească accesul spre alte niveluri de calificare. 

7. Stabilirea unor parteneriate viitoare care să conecteze școala cu cerințele actuale și viitoare 

ale pieței muncii europene și să faciliteze formarea profesională  de calitate a absolvenților. 

2. Programul „Liceele agricole HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”, 

coordonat de RAF (Romanian American Foundation), în parteneriat cu World Vision Romania 

(WVR) Junior Achievement Romania (JAR) Fundația Civitas Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj 

(Civitas) Centrul pentru Educație Economică si Dezvoltare din România (CEED) Centrul Român 

pentru Politici Europene (CRPE)  

OBIECTIVUL PROGRAMULUI: sprinjinirea liceelor agricole să ofere programe educaționale 

relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și 

întreprinzători mici și mijlocii din agricultură,  prin oferirea de oportunități de învățare din practică și 

în strânsă cooperare cu comunitatea locală.    

În primii doi ani, se propune implementarea programul în 8 licee agricole (Miroslava, Huși, Brănești, 

Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud, Prejmer) urmărind:  

1. Sprijinirea liceelor în a furniza programe educaționale relevante pentru nevoile viitorilor 

fermieri si întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, respectiv: a.  să aibă cunoștințele și 

abilitățile necesare în domeniul agricol; b.  să dețină competențe generale necesare pentru 

antreprenoriat (lucru în echipă,   planificare, educație financiară, comunicare, abilități de 

învățare); c.  să înțeleagă modul în care funcționează o ferma/IMM și lanțul valoric în 

agricultură,   în special accesul la piață; d.  să cunoască oportunitățile din domeniul agricol și din 

comunitatea lor.  

2. Sprijinirea liceelor în promovarea în rândul comunității a propriei ofertei educaționale și a 

rezultatelor obținute  pentru a atrage un număr mai mare de candidați mai bine motivați;  

 3. Îmbunătățirea capacității liceelor de a elabora și implementa proiecte care să răspundă 

nevoilor și oportunităților reale, de a atrage noi finanțări și de a-și corela strategia educațională 

cu contextul local;  

4. Sprijinirea liceelor în a fi mai bine cunoscuți în comunitate și, treptat, de a se poziționa ca 

entități importante pentru dezvoltarea comunității, cu resurse relevante.  

 Fiecare organizație parteneră coordonează una sau mai multe componente, având în vedere 

propria expertiză, contribuind la integrarea componentelor programului într-un tot unitar:  
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A. Educație antreprenorială practică (învață făcând și în contact cu realitatea locală) în domeniul 

agricol și orientare profesională (JAR)  

 B. Vizite de studiu pentru elevi pentru a înțelege modul de funcționare al fermelor și firmelor 

agro-industriale în cadrul lanțului valoric („de la fermă la furculiță”) (Civitas)   

 C. Modele de practică școlară la agenți economici și promovarea acestora în comunitatea locală 

pentru atragerea de parteneri de practică și susținători ai liceului (WVR)   

 D. Promovarea oportunităților agricole și a propriei oferte educaționale în comunitate în vederea 

atragerii unui număr mai mare de candidați, mai bine motivați (WVR)   

 E. Formare, asistență și consultanță în domeniul elaborării și implementării de către liceu a unor 

proiecte, inclusiv care să continue și să dezvolte inițiativele (componentele) din cadrul acestui 

program (CEED)   

 F. Documentarea programului și comunicarea rezultatelor către factorii interesați în vederea 

continuării și extinderii lui și în alte licee, precum și formularea și susținerea de recomandări de 

politici publice care influențează dezvoltarea învățământului profesional și tehnic agricol din 

România (activități de advocacy) (CRPE). 

 
I.3.2. ANALIZA REZULTATELOR  ANULUI ŞCOLAR  2017-2018 

Examene de sfârşit de ciclu 
 
Examen de absolvire Total 

înscrişi 
Prezenţi Absenți Reușiți Promovabilitatea 

 

Evaluare naţională  
8 

 
8 

 
- 

 
6 

 
75 % 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 3 

 
15 

 
15 

 
- 

 
15 

 
100% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 4 

 
47 

 
47 

 
0 

 
47 

 
100% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 5 

 
27 

 
25 

 
2 

 
25 

 
100% 
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Bacalaureat  (serie 
curentă) 
                      

 
11 

 
10 

 
1 

 
2 

 
20% 

               Se observă o scădere a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în acest 

an,  20 %,( promoția curentă) faţă de 57%   în anul şcolar 2016-2017, media pe ţară fiind   67,7 % și 

pe județ 74,8  %. 

               Pentru rezultate cât mai bune la examenele naționale activitatea de predare-învățare trebuie 

abordată din perspectiva nevoilor și intereselor elevilor, devenind mai atractivă, stimulativă, 

motivantă, antrenându-i pe deplin în actul educațional. Este necesară o mai atentă pregătire a orelor 

de către profesori. Profesorii care predau disciplinele de examen vor elabora sistematic instrumente 

de lucru, vor aborda diferențiat și individualizat procesul didactic, vor oferi consultanţă elevilor prin 

derularea unor programe eficiente de pregătire suplimentară. Părinţilor elevilor li se va oferi suport 

informaţional care să le orienteze intervenţiile. Pregătirea elevilor va fi susținută de profesorii 

diriginți precum și de consilierul școlar. 

 

Activităţi extracurriculare 

              -  Festivitatea de deschidere a anului şcolar –toate cadrele didactice, elevi, părinţi,invitaţi ; 

  - Activităţi de ecologizare în parcul şcolii cu ocazia Zilei Internaţionale a Curăţeniei ,toţi 

elevii claselor V-XII şi cadre didactice din şcoală; 

  - Ziua Mondială a Educaţiei, compuneri, referate, desene care au marcat acest eveniment   

 - Ziua europeană a limbilor, elevii de gimnaziu coord. de prof. Filimon Elena, Crişan Ionela 

          -  Balul bobocilor  “Toamna bobocilor”– organizatori: elevii clasei a XII-a şi diriginta Dancea 

Alina,cu participararea cadrelor didactice şi a elevilor şcolii ; 

            -   Program de comemorare a Holocaustului , prezentare pp,expunere , referate ale elevilor din 

clasele a V, VI, VII, VIII, IX, X-a împreună cu prof. istorie Păcurar Simona ; 

 - Info Days ERASMUS+, diseminarea proiectului „Tehnici si tehnologii europene pentru 

creşterea şi îngrijirea animalelor”, desfăşurat in perioada 2015- 2017, cu mobilitatea a două fluxuri de 

elevi din clasele a XI a care şi-au desfăşurat stagiile de practică, de 4 săptămani , in Cipru si Portugalia. 

Invitaţi au fost elevi de clasa a VIII a de la şcolile din Aiud, Rădeşti, Miraslău, reprezentanţi ai 

Consiliului Local Aiud, agenţi economici din zonă, cadrele didactice si elevii şcolii. Responsabili: 

coordonatorul proiectului, doamna inspector Gheorghiţă Delia si profesori din echipa de proiect Vass 

Paraschiva, Salcă Andra şi Dancea Alina. 
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  -  Luna toleranţei -promovarea valorilor morale în societate,program realizat de prof. Păcurar 

Simona,Filimon Elena,Dancea Alina, împreună cu elevii claselor a VII,VIII,XI,XII-a şi expunere de 

desene realizate de elevii claselor V-VIII-în parteneriat cu CDI-prin doamna Oargă Maria, Filimon 

Mariana, 

- Luna Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, “ Marşul cărtilor şi al cititorilor”,parteneriat 

cu şcolile din Aiud, C.C.D. Alba, Biblioteca Municipală Liviu Rebreanu  Aiud, coord. Oargă Maria, 

Căpîlna Maria, Cordoş Adriana, 

 - Protegez la Nature!, concurs naţional, elevii de gimnaziu coord. de prof. Crişan Ionela 

 -Halloween – bal mascat – clasa a-VI-a cu diriginta, prof. Căpîlna Maria,desene realizate de 

către elevii claselor V-VIII,prof. Dancea Alina; 

 -Halloween – bal mascat – claselor V, VI, VII, VIII cu  prof.de engleză  Filimon Elena, Cioca 

Adela, Macrai Cristian, Macrai Nicoleta, 

 - Zilele Rebreanu, proiect educaţional, Biblioteca - prietena copiilor, cu activităţi de 

promovare a operei literare  la Biblioteca Municipală Liviu Rebreanu  Aiud, Oargă Maria, 

           - Manifestări cu ocazia evenimentului istoric -  1 DECEMBRIE –Ziua Naţională a Rmâniei, 

organizate de catre profesorii: Păcurar Simona, Dancea Alina cu elevii claselor a V – XII; 

           - Ziua Naţională a României, parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud şi cu Biblioteca 

Municipiului Aiud”Liviu Rebreanu” şi Asociaţia Astra, despărţămantul Aiud, simpozion dedicat Zilei 

Naţionale, coordonator părof. istorie Păcurar Simona,Macrai Cristian, Macrai Nicoleta, 

           - „How of code”, prof. Macrai Nicoleta si Macrai Cristian, 

           - Proiect educaţional, în parteneriat cu Societatea Ornitologică Romană, coordonator Andrea 

Amelia, 

           - Întalnire cu reprezentanţii World Vision, au participat prfesori coordonatori, Păcurar 

Simona, Tocaciu Cameli, Man Aurica si elevi implicaţi si alţi profesori din şcoală, Macrai Cristian, 

Macrai Nicoleta, Vass Paraschiva, Dancea Alina, Cordoş Adriana, Varteiu Daniel, Baidoc Mihaela 

          -   Program artistic de colinde,cu grupul coral al elevilor din clasele V-XII,coordonaţi de 

prof.Filimon Mariana.Grupul coral a participat la o serie de evenimente din preajma Crăciunului: 

  - colindul cadrelor didactice în sala profesorală; 

  - colind in Parcul Municipal Aiud; 

- Gala Balului Bobocilor Aiud,cu participarea elvilor din clasele IX – XII,coord. prof.Dancea 

Alina  
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-  Serbare de Crăciun elevii claselor V-VIII,coord. Prof.Crişan Ionela,Cordoş Adriana,Filimon 

Elena;  

- Proiect educaţional de Crăciun , Bucuria Crăciunului, prof. Andrea Amelia,Capîlna 

Maria,Filimom Mariana, Cioca Adela Crişan Ionela, Filimon Elena, cu participarea elevilor din 

clasele de gimnaziu si primar,  

- Proiect de parteneriat educaţional - “Să ne amintim de Eminescu”,parteneri 

Lic.Tehn.Agr.”Al. Borza”Ciumbrud şi Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud, participanţi fiind 

elevii claselor aVII,prof.Căpîlna Maria, şi bibliotecara şcolii d-na Oargă Maria 

- Ziua de 15 Ianuarie, Dor de Eminescu, elevii de clasa a VIII a,  locul desfăşurării biblioteca 

Municipală Liviu Rebreanu Aiud,coord . prof Căpîlna Maria, Oargă Maria, 

- Hai să dăm mână cu mână, Hora Unirii, Mica Unire de la 24 Ianuarie 1859,participanţi toţi 

elevii şcolii şi cadrele didactice; 

- Unirea din 1859, felicitari către Focşani, realizate de elevii scolii, in parteneriat cu Primăria 

Municipiului Aiud ,Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud, autorităţi locale din Focşani, 

Biblioteca Municipiului Focşani, prof. Pacurar Simona, Dancea Alina, 

- Participarea la concursul de handbal cu echipa baieţi , liceu, loc. III la nivel judeţean, 

coordonator prof. sport Stanciu Nicu. 

- Grădini şi şcoli prietenoase cu natura, proiect, clasele V-VIII, prof. Andrea Amelia 

- Intalnire cu reprezentanţii Monsato în vedere pregătirii înscrierii elevilor în Competiţia 

Naţională organizată de JA Romania, prof. Păcurar  Simona, Tocaciu Camelia, Man Aurica, Vass 

Paraschiva, Baidoc Mihaela. 

- Ziua Porților deschise, participanți fiind elevii si profesorii școlii noastre, Doamna Inspector 

General Dărămuș Marcela din partea ISJ Alba,, agenți economici din zonă si elevii claselor a VIII-a și 

diriginții acestora de la școlile gimnaziale din Aiud si din zonă. 

- Tărgul meseriilor, Aiud, Col, Național „Titu Maiorescu”, elevi de liceu, directorul școlii, 

doamna Lazăr Simona si prof. Baidoc Mihaela, Tocaciu Camelia, Man Aurica, Macrai Cristian, Macrai 

Nicoleta, Păcurar Simona, Andrea Amelia Cordoș Adriana, Vass Paraschiva. 

- Ziua Rozelor, școala noastră participand cu un stand cu aranjamente florale confecționate de 

către elevi de liceu și prof. Baidoc Mihaela, Vass Paraschiva, Păcurar Simona, Man Aurica, Tocaciu 

Camelia, Andrea Amelia, Căpîlna Maria, Crișan Ionela, Filimon, Elena, Cordoș Adriana.  

 

PROIECTELE ȘCOLARE 
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          Pe parcursul anului școlar 2017-2018  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud a 
desfășutat activitați realizate în cadrul proiectelor și programelor finanțate atât de Uniunea Europeană, 
cât și de alți parteneri parteneri . 
 

Nr
. 
crt
. 

PROIECT FINANȚATOR PERIOADA  PARTI 
CIPANȚI PROFESORI 

OBSERVAȚII 

1. Programul „Liceele 
agricole HUB-uri 
locale pentru 
dezvoltarea fermelor 
mici și mijlocii” 

RAF (Romanian-
American Foundation) 

2017-2018  IX-XII Tocaciu Camelia 
Man Aurica 
Păcurar Simona 

 

a) Proiectul „Liceul 
agricol-o șansă pentru 
viitorul tău” 

Fundația Civitas pentru 
Societatea Civilă, filiala 
Cluj, RAF 

Aprilie- 
septembrie 
2018 

Toată școala Prof. 
coordonatori: 
Tocaciu Camelia 
Man Aurica 
Păcurar Simona 
Participanți:-
Toți profesorii 
școlii 

-campanie de 
promovare a 
învățământului 
agricol în școli 
gimnaziale și 
comunități 

b) Clubul micului 
apicultor 

Fundația World Vision Din 2017 Elevi de liceu Vass Paraschiva 
Baidoc Mihaela 

-cerc de 
apicultură 

c) Compania Junior 
 
 
 
 

JARomania Anual 
 
-Octombrie 
2017- Mai 
2018 

a X-a Păcurar Simona 
Man Aurica 
Tocaciu Camelia  
Vass Paraschiva 
Baidoc Mihaela 

-activități de 
antreprenoriat 
agricol 
-participarea la 
Webinariile 
oferite de 
JARomania 
-participarea la 
competiția 
națională 
 

d) Innovation Day-  
Ciumbrud 

JARomania Aprilie 2018 Toate clasele 
de liceu și 
clasele a VIII-
a din școlile 
din zona Aiud 

Păcurar Simona 
Man Aurica 
Tocaciu Camelia  
Vass Paraschiva 
Baidoc Mihaela 

-activități non 
formale de 
educație 
antreprenorială 
-promovarea 
imaginii școlii 
în comunitate  

2.  Protocol de colaborare 
cu Biblioteca 
Municipală „Liviu 
Rebreanu” Aiud, CCD 
Alba, bibliotecile 
școalare din Aiud: 
„Marșul cărților și al 
cititorilor” 

Autofinanțare Anual 
(aprilie/octom-
brie) 

Elevii școlii Oargă Maria 
Cordoș Adriana 
Căpîlnă Maria 
Dinga Rusandra 
Dacea Alina 
 

-conștientizarea 
importanței 
lecturii în 
formarea 
tinerilor; 
-promovarea 
imaginii școlii 

3. Finanțarea proiectului 
privind învățământul 
secundar 

Schema de finanțare 
ROSE 

2017-2020 Toată școala Lazăr Simona  
Filimon Dana 
Cardoș Adriana 
Macrai Cristian 
Macrai Nicoleta 
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I.3.3. ANALIZA REZULTATELOR  ANULUI ŞCOLAR  2018-2019 
Situaţia detaliatǎ a sumelor alocate pe anul 2018 de la bugetul local pentru centrul nostru 
bugetar:   

                                                                                        
Denumirea indicatorilor   COD       TOTAL  LEI 
TOTAL GENERAL  369.801 
Cheltuieli de personal 10 - 
TITLUL II – BUNURI SI SERVICII 20 333.703 
1. Bunuri şi servicii 20.01 250.600 
2. Furnituri de birou 20.01.01 3.916 
3. Materiale pentru curatenie 20.01.02 8.640 
4. Incǎlzit, iluminat şi forţa motricǎ  
                      - energie electricǎ 
                      - gaz 

 
20.01.03 

115.160 
25.112 
90.048 

5. Apǎ, canal şi salubritate  20.01.04 10.110 
6. Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05 27.747 
7.Transport cadre didactice 20.01.07 38.533 
8. Poşta, telecomunicaţii, radio, tv., internet 20.01.08 9.357 
9.Alte bunuri şi servicii ptr. întreţinere şi 
funcţionare 

20.01.30  
37.137 

10.    Reparaţii curente (seră didactică) 20.02 44.485 
11. Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 2.196 
12. Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.196 
13. Deplasǎri, detaşǎri, transferuri 20.06 2.790 
14. Deplasǎri interne, detaşǎri, transferuri 20.06.01 2.790 
Pregătire profesională 20.13 2.002 
15. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 
      Chirii 

20.30.30 
20.30.04 

23.360 
8.000 

TITLUL VIII – ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
(tichete de masǎ) 

57 1.975 

Ajutoare sociale 57.02.01 1.975 
TITLUL IX – ALTE CHELTUIELI 59 10.440 
Burse 
Contributii persoane handicap 

59.01 1.092 
9.348 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 23.683 
 

 
Realizări evidente în activitatea instituţională: 

 

-  realizarea unei campanii profesioniste de promovare  , respectiv realizarea cu o firmă specializată a 

unui filmuleţ de promovare a şcolii şi a activităţilor derulate cu şi despre elevi în domeniile de calificare 

specifice învăţământului agricol, disponibil şi popularizat prin mijloace TVR şi reţele de socializare. 
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-  asigurarea funcţionalităţii serei prin cultură de flori la ghiveci, producere răsaduri legume, producere 

legume pentru cantina şcolii. 

-  obținerea finanțării pentru proiectul ROSE “Cultivăm idealul” și suntem în primul an de 

implementare. 

-  s-a realizat reabilitarea instalației electrice 

-  s-a realizat sistemul de monitorizare video și pentru Grădinița cu Program Normal. 

-  s-a realizat termoizolația și fațada școlii, pavilion central, reparații la acoperiș, demontat și înlocuit 

scocuri și burlane cu altele noi.  

-  au fost realizate si reparatii pe alocuri in curti si trotuare. 

Analiza criticǎ – probleme cu care ne-am confruntat: 

- reticenţa părinţilor şi elevilor faţă de specializarea din domeniul agricultură, deşi ocupaţia 

preponderentă a oamenilor din zonă este agricultura; 

-   resurse bugetare reduse comparativ cu nevoile existente. 

Perspective – proiecte: 

- efectuarea izolaţiei termice şi reabilitarea faţadei clădirii pavilion cu clasele I-IV și serviciu 

administrativ. 

- ne propunem împreună cu  UAT Aiud să găsim soluţia adecvată şi sursele de      finanţare pentru 

Grădiniţa cu Program Normal Ciumbrud. 

- reamenajarea bucătăriei şi dependinţelor la cantina şcolii. 

- reobţinerea în condiţiile legale a aprobărilor necesare defrişării şi reînfiinţării livezii de meri, bază de 

practică – pomicultură şi găsirea resurselor necesare în acest scop, deoarece nu am dispus de utilajele 

necesare şi forţa de muncă necesară în acest scop şi avizele iniţial obţinute au expirat, fiind valabile 1 

an. 

- amenajarea unei săli pentru activităţile practice de laborator în specializarea veterinar, lucrări doar 

parțial realizate, din resurse proprii, în anul precedent. 

- am depus proiect Erasmus+ - mobilitate, formare profesională, evaluat și începerea implementării în 

anul școlar 2019-2020 ( în Danemarca). 

- continuarea demersurilor și a modificarilor necesare  în vederea obținerii autorizației ISU  

- efectuarea lucrărilor de selecționare la Arhiva unității și mutarea acesteia într-un spațiu adecvat, 

pregătit în acest scop (lucrare în curs). 
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                Conducerea unităţii noastre are o preocupare permanentă pentru asigurarea unui climat 

adecvat desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept pentru care modernizarea şi întreţinerea 

spaţiilor de învăţământ a stat şi stă în atenţia conducerii unităţii noastre. 

 ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDCATIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

Biblioteca 

Biblioteca funcţionează în cadrul unităţii de învăţământ ca parte integrantă a procesului de 

instruire, formare şi educare, deţinând colecţii de documente (cărţi, ziare, materiale audio-vizuale), care 

prin numărul şi structura lor tematică satisfac în mare parte cerinţele de informare-documentare ale 

elevilor şi cadrelor didactice. 

Biblioteca deţine pe lângă depozitul de carte şi o sală de lectură cu un număr de 25 de locuri, 

lucru care permite vizionarea de către colectivele de elevi a unor casete video pe diferite teme în cadrul 

orelor de curs, cât şi consultarea şi studierea lucrărilor de referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, 

albume, etc), care nu se împrumută la domiciliu. 

 Biblioteca deţine un fond de carte de 23.903  volume şi deserveşte un număr de 587elevi, cadre 

didactice şi personalul din şcoală. 

Pe parcursul semestrului I, am desfăşurat activităţi cu caracter permanent după cum urmează: 

-  Sortarea şi aranjarea pe clase şi discipline a manualelor şcolare; 

-  Distribuirea manualelor şcolare pe clase diriginţilor şi învăţătorilor; 

-  Efectuarea comenzilor la diferite edituri pentru completarea fondului de carte; 

-  Recepţionarea cărţilor noi şi înregistrarea lor în registrele de evidenţă ale bibliotecii; 

 - Prezenţa la acţiuni / comunicări cu bibliotecarii pe localitate şi judeţ de câte ori voi fi solicitată; 

-  Participarea la cursurile de perfecţionare organizate de CCD Alba; 

-  Înscrierea elevilor la începutul anului şcolar la bibliotecă; 

 - Îndrumarea şi orientarea elevilor către lecturile şi cărţile valoroase care se cer în programa 

şcolară; 

 - Vizitele elevilor de clasele I-IX, împreună cu învăţătoarele şi diriginţii, pentru familiarizarea elevilor 

cu atmosfera de bibliotecă; 

 - Efectuarea comenzilor de manuale pentru anul şcolar viitor; 

-  Efectuarea inventarului pe unitate a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 

-  Propunerea unui comitet de sprijin al bibliotecii: 

În organizarea acţiunilor, biblioteca ţine seama de sarcinile care stau în faţa şcolii. 

 Pornind de la premiza că lectura îl ajută pe elev să îşi completeze cunoştinţele şi educaţia, să îşi 
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lărgească orizontul cultural, biblioteca îşi propune următoarele: 

- să contribuie la formarea gustului pentru citit; 

- îmbogăţirea culturii generale, să formeze educaţia civică şi responsabilă a elevilor; 

- dezvoltarea spirituală prin stimularea sensibilităţii imaginaţiei, spiritului critic, observaţiei 

şi limbajului; 

- să organizeze activităţi culturale, expoziţii de carte, de pictură, sărbătorirea principalelor 

evenimente culturale din timpul anului şcolar, pentru a dezvolta interesul elevilor pentru 

studiu, lectură şi cultură. 

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, biblioteca în colaborare cu cadrele didactice din şcoală s-a 

organizat şi desfăşurat următoarele activităţi culturale şi educative: 

 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA PERIOADA 

1. Importanţa CDI în viaţa şi activitatea şcolii. sept.- oct. 2018 

2. Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice la inceputul 
semestrului I 

3. Manuale şcolare – probleme organizatorice sept.- oct. 2018 

4. Inscrierea elevilor cls. I-a şi a IX-a la CDI şi iniţierea in CDI. sept.- oct.  2018 
5. Luna internaţională a bibliotecii şcolare  

Activităţi desfăşurate în scopul însuşirii atitudinii pozitive faţă 
de carte. 

octombrie 2018 

6. “Toamna in poezia romaneasca” (montaj literar) octombrie 2018 

7. “Zilele Rebreanu”,activităţi de promovare a operei literare octombrie 2018 

8. Activităţi distractive 
Halloween 

noiembrie 2018 

9. Proiecte disciplinare şi interdisciplinare, în colaborare cu 
profesorii şi învăţătorii, proiecte de lectură (viaţa şi opera 
scriitorilor români şi străini); studii de caz ; proiecte de lectură. 

pe parcursul 
întregului an şcolar 

10. Identificarea nevoilor pentru lectură al elevilor; Dezvoltarea 
unor proiecte care să invite și să motiveze lectura; Activități de 
încurajare a lecturii în parteneriat cu profesorii și învăţătorii.  

pe parcursul 
întregului an școlar 

11. Expoziţii tematice de desene, expoziţii cu produse realizate de 
elevi. 

noiembrie 2018 

12. Parteneriate și schimburi culturale, Zilele școlii etc. pe parcursul anului 
școlar 

13. Activitǎţi prilejuite de diverse evenimente  sem I  2018 

14. ’’1 decembrie 1918’’ Ziua Naţionalǎ a Romậniei decembrie 2018 
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15. Obiceiuri de iarnǎ la Romậni decembrie 2018 
 

16. Activitǎţi disciplinare (în functie de discipline) pe parcursul 
întregului an şcolar 

 

Secretariat  

 Serviciul secretariat și-a desfășurat activitatea  acoperind toată durata programului școlar. 

 Buna desfășuarare a activităților s-a concretizat în:  

- Completarea şi transmiterea la termen a situaţiilor statistice.  

- Intocmirea statului de funcţii şi a anexelor solicitate.  

- Intocmirea pontajelor pentru personalul didactic. 

 - Deschiderea matricolelor pentru elevii din cls. a IX-a zi şi seral cls. A XI-a seral şi elevii noi ai şcolii.  

- Eliberarea adeverinţelor de elevi şi salariaţi  

- Efectuarea lucrărilor de înscriere a elevilor, verificarea actelor acestora şi înregistrarea mişcării 

elevilor.  

- Completarea registrelor matricole pentru liceu (zi şi seral), şcoala postliceală.  

- Completarea bazei de date SIIR. 

- Intocmirea statelor de bursă pentru elevi, pe baza verificării dosarelor şi a aprobării I.S.J.Alba.  

- Primirea, trierea şi transmiterea corespondenţei 

 - Verificarea dosarelor elevilor pentru sprijinul social „Bani de liceu”și burse professionale. 

- Intocmirea deciziilor de angajare, transfer, salarizare, promovare sau sancţionare a personalului şcolii.  

- Completarea Registrul cu salariaţii şcolii REVISAL.  

- Intocmirea registrelor de evidenţă a elevilor la liceu (zi şi seral), şcoala postliceală. 

 - Completarea dosarelor personale ale angajaţilor şcolii. 

 - Completarea registrelor matricole.  

- Completarea actelor de studii şi eliberarea acestora.  

- Relaţii cu publicul. 

 - Arhivarea documentelor  

- Selecţionarea dosarelor elevilor pentru „Bani de liceu” și alte forme de ajutor social. 

Contabilitate  

Activitatea administratorului financiar s-a concretizat în:  

- întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli în termenele şi condiţiile prevăzute de lege; 

 - îndrumarea şi controlul persoanelor care gestionează valori materiale; 
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- urmărirea aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea;  

- organizarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti, instruirea personalului unităţii;  

- întocmirea dărilor de seama contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară;  

- verificarea documentelor privind închirierea spaţiilor temporar disponibile şi încasarea chiriei;  

- îndeplinirea oricărei sarcini cu caracter financiar-contabil date de conducătorii unităţii sau prevăzute 

expres în acte normative.  

Administratorul financiar angajează unitatea, alături de director, în orice acţiune patrimonială, reprezintă 

unitatea alături de director în relaţiile cu agenţii economici, instituţii publice, întocmeşte şi înaintează 

spre avizare planurile de venituri şi cheltuieli, în condiţiile prevăzute de lege, urmăreşte încadrarea 

strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare, organizează circuitul 

documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă. De 

asemenea, întocmeşte lunar registre-jurnal, balanţe de verificare sintetice şi analitice, pe furnizori, 

debitori, clienţi, stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi asigură vărsarea sumelor respective la 

termenele stabilite, efectuează demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor şi pentru celelalte 

acţiuni finanţate de la bugetul republican, local şi autofinanţate. Şeful compartimentului financiar-

contabil urmăreşte „virarea de credite”, aprobă şi întocmeşte ulterioarele “rectificări bugetare” din anul 

de plan. În strânsă legătură cu compartimentul financiar este şi compartimentul administrativ al căror 

conducător rezolvă, cu aprobarea conducerii unităţii, toate problemele ce revin privind plăţile efectuate 

şi aprovizionarea curentă de către instituţia bugetară. 

Administratorul de patrimoniu 

   Activitatea administratorului de patrimoniu s-a desfăşurat conform programului şi fişei 

postului asigurând integritatea patrimoniului, identificarea nevoilor  apărute de reparare a mobilierului 

şcolar, în căutarea de oferte avantajoase în situaţii de achiziţii.  

S-a preocupat de aprovizionarea cantinei, procurarea de material de igienizare şi reparaţii 

curente.  

A planificat graficele pentru paznici, a asigurat efectuarea serviciului de întreţinere a curăţeniei 

în şcoală, a monitorizat activitatea personalului de întreţinere şi îngrijire, a coordonat lucrările de 

igienizare. 

Personalul nedidactic 

           Întregul personal nedidactic şi-a îndeplinit cu seriozitate sarcinile prevăzute în fișa postului, s-a 

implicat în activități de întreținere și igienizare a spațiilor de învățământ și anexe: mici lucrări de 

vopsitorie, reparații zugrăveli, întreținere mobilier școlar, îngrijirea și amenajarea spațiilor verzi, 
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degajarea căilor de acces după ninsori abundente etc. A participat cu promptitudine la toate activitățile 

extrașcolare din timpul săptămânii și la sfârșit de săptămână, asigurând condițiile igienico-sanitare 

optime pentru desfășurarea acestora. 

 

Examene de sfârşit de ciclu 
 
Examen de absolvire Total 

înscrişi 
Prezenţi Absenți Reușiți Promovabilitatea 

 

Evaluare naţională  
5 

 
5 

 
- 

 
3 

 
60% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 3 

 
10 

 
10 

 
- 

 
10 

 
100% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 4 

 
54 

 
54 

 
0 

 
54 

 
100% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 5 

 
23 

 
23 

 
- 

 
23 

 
100% 

 
Bacalaureat  (serie 
curentă) 
                      

 
10 

 
10 

 
0 

 
4 

 
40% 

               Se observă o creștere a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în acest 

an, 40 %,( promoția curentă) faţă de 20%   în anul şcolar 2017-2018, dar  mic față de media pe ţară 

63,78 % și pe județ 71,23 %. 

               Pentru rezultate cât mai bune la examenele naționale activitatea de predare-învățare trebuie 

abordată din perspectiva nevoilor și intereselor elevilor, devenind mai atractivă, stimulativă, 

motivantă, antrenându-i pe deplin în actul educațional. Este necesară o mai atentă pregătire a orelor 

de către profesori. Profesorii care predau disciplinele de examen vor elabora sistematic instrumente 

de lucru, vor aborda diferențiat și individualizat procesul didactic, vor oferi consultanţă elevilor prin 

derularea unor programe eficiente de pregătire suplimentară, în cadrul proiectului ,, Rose” Părinţilor 

elevilor li se va oferi suport informaţional care să le orienteze intervenţiile. Pregătirea elevilor va fi 

susținută de profesorii diriginți precum și de consilierul școlar. 
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ACTIVITĂŢILE ŞI PROIECTELE EXTRAŞCOLARE din anul şcolar   2018 -2019 s-au desfăşurat 

conform programului întocmit, şi a evenimentelor apărute pe parcurs în colaborare cu ISJ sau alte 

instituţii , urmărind obiectivele propuse : 

-      creşterea randamentului activităţii didactice ; 

-    implicarea comunităţii în activităţile ce ţin de bunul mers al şcolii şi în crearea unui ambient 

propice desfăşurării optime a învăţarii ; 

-      colaborarea familie –învăţător /diriginte în vederea procesului de învăţământ ; 

-      implicarea elevilor în activităţile extraşcolare şi informarea acestora ; 

-      dezvoltarea la elevi a imaginaţiei ; 

-      dezvoltarea unui colectiv unit (clasa,şcoala). 

 Activităţi desfășurate: 

-   acțiune de ecologizare pe malul Muresului, activitate de voluntariat organizată de Primăria 

Municipiului Aiud, prof. coordonator Dancea Alina, elevi din clasele VI - XII 

  - Ziua Mondială a Educaţiei, compuneri, referate, desene care au marcat acest eveniment, 

elevii claselor VI – XII si cadrele didactice ale școlii 

 - Ziua europeană a limbilor, elevii de gimnaziu coord. de prof. Filimon Elena, Crişan Ionela, 

Cioca Adela  

- Învățare prin experiențe, cu aplicații practice la liceele agricole, curs la care a participat prof. 

Vass Paraschiva, Cluj- Napoca 

          -  Balul bobocilor  “Toamna bobocilor”– organizatori: elevii clasei a XII-a şi diriginta Filimon 

Elena,cu participararea cadrelor didactice şi a elevilor şcolii ; 

            -Program de comemorare a Holocaustului , “Săptămâna toleranței”, prezentare pp,expunere 

, activități, colaje ale elevilor din clasele  VI, VII, VIII, prezentări documentare, elevii claselor IX – XII, 

împreună cu prof. istorie Păcurar Simona ; 

  - Vizită la Muzeul de Stiințe ale Naturii din Aiud, elevii clasei  XI, prof. Vass Paraschiva 

 - Ziua Bibliotecii, coord. Oarga Maria și prof. Căpîlna Maria, elevii claselorVI - VIII 

 - Protegez la Nature! acțiune de ecologizare, elevii clasei  VII și XI A, prof. diriginte Crișan 

Ionela 

 - “Cursul de Educație juridică”, organizat de Primăria Municipiului Aiud împreună cu 

judecătorul Cristi Danileț, participa un grup de 10 elevi din clasele  XI si XII, coord. elevi prof. Dancea 

Alina 
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- Vizite la cabinete veterinare particulare si Zoomania, elevii XII, prof Vass Paraschiva 

- Vizite de studiu cu elevii claselor X, XI, prof. Vass Paraschiva 

 - “ Noi suntem România”, activități dedicate Centenarului, dansuri, cântece, port popular, 

colaje, Hora Unirii, prof. Păcurar Simona, Crișan Ionela, Filimon Elena, Dancea Alina 

  - Întâlnire cu membri revistei Ferma in vederea susținerii învățământului preuniversitar 

agricol, Vass Paraschiva, Baidoc Mihaela 

- Cercul de Educație antreprenorială, in cadrul Proiectului ROSE, prof. Păcurar Simona, 

Macrai Cristian, Macrai Nicoleta, Tocaciu Camelia 

 -Halloween – bal mascat, desene, elevii din clasele VI, VII, VIII, prof. Cioca Adela, Dancea 

Alina, Andrea Amelia, Crișan Ionela,  

 - „Împreună dăm sens vieții” proiect educațional, cu respectarea tematicii lunare, prof. clase 

primare Toma Cosmina, prof. Căpîlna Maria, Păcurar Simona, Filimon Mariana, Andrea Amelia, Crișan 

Ionela, Dancea Alina, Oarga Maria 

- Gala Balurilor Bobocilor Aiud,cu participarea elevilor din clasele IX – XII,coord. 

prof.Dancea Alina, Capîlna Maria, Păcurar Simona 

-  Serbare de Crăciun elevii claselor VI - VIII,coord. Prof.Crişan Ionela,Filimon Elena, Cioca 

Adela, Dancea Alina, Căpîlna Maria 

- Concert de colinde,  Biserica din Ciumbrud, prof. Filimon Mariana  

- Proiect educaţional de Crăciun , Bucuria Crăciunului, prof. Andrea Amelia, Capîlna Maria, 

Păcurar Simona, Cioca Adela, Crişan Ionela, Filimon Elena, cu participarea elevilor din clasele 

de gimnaziu si primar 

- Proiect de parteneriat educaţional - “Să ne amintim de Eminescu”,parteneri 

Lic.Tehn.Agr.”Al. Borza”Ciumbrud şi Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud, participanţi fiind 

elevii claselor a IX a,,prof. Căpîlna Maria şi bibliotecara şcolii, d-na Oargă Maria 

- Ziua de 15 Ianuarie, Eminescu,  locul desfăşurării: Primăria Municipiului Aiud,coord . prof 

Căpîlna Maria, Oargă Maria 

- Mica Unire, 160 de ani de la Unirea lui Alexandru Ioan Cuza, activitate desfășurată la Centru 

Cultural Liviu Rebreanu din Ciumbrud, elevi ai claselor VI, VII, VIII si IX, director Lazăr Simona, 

director adjunct Filimon Dana, prof. Păcurar Simona, Dancea Alina, bibliotecar Oarga Maria si un 

program realizat de reprezentanti ai centrului cultural. 

- Proiect tematic ,,SĂPTÂMÂNA ÎNGERILOR,, , prof. Filimon Mariana 

 - dezbatere cu preotul ,,CONTRIBUȚIA BISERICII LA MAREA UNIRE,, 
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- ,,1OO DE ANI DE LA MAREA UNIRE”  -  cântece si poezii patriotice, prof. Filimon 

Mariana 

-Mai 2019-  Ziua Europei 

      - Ziua eroilor 

Profesor coordonatori : Păcurar Simona, Filimon Elena, Crișan Ionela. 

- Ziua Porților deschise, participanți fiind elevii si profesorii școlii noastre, Doamna Inspector 

General Dărămuș Marcela din partea ISJ Alba,, agenți economici din zonă si elevii claselor a VIII-a și 

diriginții acestora de la școlile gimnaziale din Aiud si din zonă. 

- Tărgul meseriilor, Aiud, Colegiul Tehnic Aiud, elevi de liceu, directorii școlii, doamna Lazăr 

Simona si Filimon Dana, Tocaciu Camelia, Macrai Cristian, Macrai Nicoleta, Păcurar Simona, Andrea 

Amelia Cordoș Adriana, Vass Paraschiva. 

- Ziua Rozelor, școala noastră participand cu un stand cu aranjamente florale confecționate de 

către elevi de liceu și prof. Vass Paraschiva, Stanciu Mirela. La eveniment au participat toți profesorii 

școlii. 

     RAPORTUL COMISIEI PROIECTELOR ȘCOLARE 
 

AN ȘCOLAR 2018-2019 
 
 Pe parcursul anului școlar 2018-2019  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud 

a desfășutat activitați realizate în cadrul proiectelor și programelor finanțate atât de Uniunea Europeană, 

cât și de alți parteneri parteneri . 
Nr. 
crt. PROIECT FINANȚATOR PERIOA

DA  
PARTICI-

PANȚI PROFESORI OBSERVAȚII 

1. Programul „Liceele 
agricole HUB-uri 
locale pentru 
dezvoltarea fermelor 
mici și mijlocii” 

RAF (Romanian-
American 
Foundation) 

2017-2018 
2018-2019 

 IX-XII Tocaciu Camelia 
Man Aurica 
Păcurar Simona 
Vass Paraschiva 
Baidoc Mihaela 

 

a) Proiectul 
„Vreau! 
Învăț! Pot 
să devin 
fermier!” 

Fundația Civitas 
pentru Societatea 
Civilă, filiala 
Cluj, RAF (75%) 
Asociația 
EDAGRO (25%) 

octombrie 
2018 

Clasele a 
X-a A și a 
XI-a A 

Prof. 
coordonatori: 
Păcurar Simona 
Tocaciu Camelia 
Man Aurica 
Vass Paraschiva 
Baidoc MIhaela 

-stagii de vizite 
desfășurate pe parcursul 
unei săptămâni, în cadrul 
cărora elevii pot studia și 
înțelege lanțul valoric de 
producere-procesare și 
vânzare a produselor 
alimentare.  

b) Clubul 
micului 
apicultor 

Fundația World 
Vision 

Din 2017 Elevi de 
liceu 

Vass Paraschiva 
Baidoc Mihaela 

-cerc de apicultură 
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c) Compania 
Junior 
 
 
 
 

JARomania Anual 
 
Din 
Octombrie 
2018 

a X-a A 
a XI-a A 

Baidoc Mihaela 
Jurj Daniela 

-activități de 
antreprenoriat agricol 
-participarea la 
Webinariile oferite de 
JARomania 
-participarea la 
competiția națională 
 

2.  Protocol de colaborare 
cu Biblioteca 
Municipală „Liviu 
Rebreanu” Aiud, 
Centrul Cultural 
„Liviu Rebreanu”, 
Primăria Municipiului 
Aiud 

Autofinanțare Anual  Elevii 
școlii 

Oargă Maria 
Cordoș Adriana 
Căpîlnă Maria 
Dinga Rusandra 
Dacea Alina 
Păcurar Simona 

-conștientizarea 
importanței diverselor 
momente din cultura și 
istoria locală și națională 
-promovarea imaginii 
școlii 

3. Finanțarea proiectului 
privind învățământul 
secundar 

Schema de 
finanțare ROSE/ 
Banca Mondială  

2017-2020 Toată 
școala 

Lazăr Simona  
Filimon Dana  
Macrai Cristian 
Păcurar Simona 
Vârteiu Daniel 
Căpîlna Maria 
Cardoș Adriana 
Macrai Nicoleta 
Andrea Amelia 

-implementarea, la 
nivelul primului 
trimestru de finanțare a 
proiectului „Cultivăm 
idealul”: realizarea 
activităților remediale 
(matematică. Limba 
română, biologie, cercuri 
de limba engleză și de 
antreprenoriat), 
realizarea primei tranșe 
de achiziții, așa cum 
apare în proiect. 

4. Susținem 
învățământul 
preuniversitar agricol 

Fundația revistei 
Ferma 

Din 
Decembrie 
2018 

Elevii și 
profesorii 
școlii 

Lazăr Simona  
Filimon Dana 
Baidoc Mihaela 

Activități de promovare a 
învățământului agricol la 
nivel național prin 
intermediul revistei 
Ferma și a evenimentelor 
realizate de Fundația 
Revistei Ferma. 

5. Formare inițială în 
context european 
pentru viitorii 
fermieri români- 
mobilitate în 
consorțiu (VET 
learner and staff 
mobility – KA102) 

Erasmus+ Din 
octombrie 
2018 

Elevii 
școlii 

Păcurar Simona Scrierea, în parteneriat 
cu fundația Worldskills 
Romania și liceele 
agricole din Miroslava, 
Branești și Trușești, a 
unei cereri de finanțare 
pentru o mobilitate de 
practică pentru anul 
2020, la nivelul elevilor 
de clasa a X-a. La 
momentul prezentului 
raport, aplicația se află în 
proces de evaluare în 
cadrul Agenției 
Naționale pentru 
Programe Comunitare și 
Formări Profesionale. 
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3. Programul „Liceele agricole HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”, 

coordonat de RAF (Romanian American Foundation), în parteneriat cu World Vision Romania 

(WVR) Junior Achievement Romania (JAR) Fundația Civitas Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj 

(Civitas) Centrul pentru Educație Economică si Dezvoltare din România (CEED) Centrul Român 

pentru Politici Europene (CRPE)  

OBIECTIVUL PROGRAMULUI: sprinjinirea liceelor agricole să ofere programe educaționale 

relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și 

întreprinzători mici și mijlocii din agricultură,  prin oferirea de oportunități de învățare din practică și 

în strânsă cooperare cu comunitatea locală.    

În primii doi ani, se propune implementarea programul în 8 licee agricole (Miroslava, Huși, Brănești, 

Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud, Prejmer), numărul liceelor ajungand la 12 pe parcursul anului 

școlar 2017-2018, urmărind:  

1. Sprijinirea liceelor în a furniza programe educaționale relevante pentru nevoile viitorilor 

fermieri si întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, respectiv: 

 a.  să aibă cunoștințele și abilitățile necesare în domeniul agricol;  

 b.  să dețină competențe generale necesare pentru antreprenoriat (lucru în echipă,   

planificare, educație financiară, comunicare, abilități de învățare);  

c.  să înțeleagă modul în care funcționează o ferma/IMM și lanțul valoric în agricultură, 

în special accesul la piață;  

d.  să cunoască oportunitățile din domeniul agricol și din comunitatea lor.  

2. Sprijinirea liceelor în promovarea în rândul comunității a propriei ofertei educaționale și a 

rezultatelor obținute  pentru a atrage un număr mai mare de candidați mai bine motivați;  

 3. Îmbunătățirea capacității liceelor de a elabora și implementa proiecte care să răspundă 

nevoilor și oportunităților reale, de a atrage noi finanțări și de a-și corela strategia educațională 

cu contextul local;  

4. Sprijinirea liceelor în a fi mai bine cunoscuțe în comunitate și, treptat, de a se poziționa ca 

entități importante pentru dezvoltarea comunității, cu resurse relevante.  

 Fiecare organizație parteneră coordonează una sau mai multe componente, având în vedere 

propria expertiză, contribuind la integrarea componentelor programului într-un tot unitar:  

A. Educație antreprenorială practică (învață făcând și în contact cu realitatea locală) în domeniul 

agricol și orientare profesională (JAR)  



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 
 
 

 
 

34 

 B. Vizite de studiu pentru elevi pentru a înțelege modul de funcționare al fermelor și firmelor 

agro-industriale în cadrul lanțului valoric („de la fermă la furculiță”) (Civitas)   

 C. Modele de practică școlară la agenți economici și promovarea acestora în comunitatea locală 

pentru atragerea de parteneri de practică și susținători ai liceului (Civitas)   

 D. Promovarea oportunităților agricole și a propriei oferte educaționale în comunitate în vederea 

atragerii unui număr mai mare de candidați, mai bine motivați (Civitas)   

 E. Formare, asistență și consultanță în domeniul elaborării și implementării de către liceu a unor 

proiecte, inclusiv care să continue și să dezvolte inițiativele (componentele) din cadrul acestui 

program (CEED)   

 F. Documentarea programului și comunicarea rezultatelor către factorii interesați în vederea 

continuării și extinderii lui și în alte licee, precum și formularea și susținerea de recomandări de 

politici publice care influențează dezvoltarea învățământului profesional și tehnic agricol din 

România (activități de advocacy) (CRPE). 

 

2.PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN 

SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE) 

            ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în 

învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de 

bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul 

de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat 

prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice (MENCS), prin 

 Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). 

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda 

aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în 

învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia 

componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului 
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acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile 

financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate. 

Componenta 1 Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice. 

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi 

liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 

milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar 

mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro. Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei 

de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul 

de bacalaureat. Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor 

menționate, care vor include, printre altele: 

(i) activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în 

comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile 

directe);  

(ii) activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii 

de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% 

din costurile directe); și  

(iii) lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de 

exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri 

(până la 20% din costurile directe). 

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe 

scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat). 

Schema de grant va debuta în 2016 (prima etapă va include aproximativ 25% din 

liceele eligibile) și va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile. 

Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își propune să 

contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul 

superior, prin activități cum ar fi: 

(i)     revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior; 

(ii)    formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura 
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centrarea pe elev; 

(iii)   creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic; 

(iv)   revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și îmbunătățirea 

platformei on-line pentru evaluări și examene naționale; 

(v)    dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare. 

Formare inițială în context european pentru viitorii fermieri români- mobilitate în consorțiu 

(VET learner and staff mobility – KA102) 

Elevii Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, alături de colegii lor de la 

Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” din Brănești, Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” din 

Miroslava, Liceul „Demostene Botez” dinTrușești și de al Colegiul Agricol „Traian Savulescu” din 

Târgu Mureș vor participa la un stagiu de practică de 3 săptămâni în Danemarca, la unul din cele mai 

bune licee agricole din țară, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, liceu care deține o fermă auto-

sustenabilă, un model care se dorește aplicat și în liceele agricole românești. 

Proiectul, realizat în parteneriat cu Fundatia Worldskills Romania, urmărește să ofere elevilor 

oportunități internaționale de instruire practică la nivel european, într-o fermă didactică auto-sustenabilă, 

dotată cu tehnologii și echipamente moderne la care elevii nu au acces în țară. Elevii își vor dezvolta 

competențele transversale prin integrarea într-un context european de lucru, diferit din punct de vedere 

cultural și lingvistic. Astfel, 63 de elevi își vor dezvolta competențele în domeniul creșterii animalelor, 

urmând modulul „Zootehnia în ferma modernă”, iar 21 de elevi își vor dezvolta competențele în 

domeniul agropedologiei aplicate în sera de legume și flori, urmând modulul „Agropedologie aplicată în 

sera moderă”. Ei vor fi însoțiți de câte profesori însoțitori din fiecare liceu. 

Paisprezece dintre cei șaizeci și trei de elevi vor susține și evaluarea pentru obținerea 

certificatului danez de ”Mulgător” vor fi elevi ai Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 

Ciumbrud. Certificatul este aliniat la standardele daneze de formare profesională și este recunoscut la 

nivel european. 

Ce dobândesc elevii liceului nostru, care urmează modulul „Zootehnia în ferma modernă”? 

Cunoștințe  

ü lucrări de îngrijire a animalelor și păsărilor domestice; 

ü producțiile animaliere; 

Abilități  
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ü executare lucrări de îngrijire animale și păsări domestic;  

ü controlarea zilnică a stării de sănătate a animalelor;  

ü identificarea factorilor care inflențează producțiile animaliere;  

ü recolatarea producțiilor animaliere și executarea controlului calitativ și cantitativ; 

Atitudini:  

ü colaborarea cu membrii echipei în executarea, sub supraveghere directă, a operațiunilor de îngrijire;  

ü comunicarea/raportarea către responsabilul direct cu sănătatea animalelor;  

ü respectarea normelor specifice de igienă și securitate a muncii; 

Green Academy, partenerul nostru danez, deține o fermă didactică auto-sustenabilă, dotată cu 

tehnologii și echipamente moderne. Ferma didactică este aliniată la standardele din piață, funcționând ca 

orice altă fermă din Danemarca. Are atât producție animală, cât și producție vegetală (30 vaci rasa 

Jersey, al căror lapte este vândut către compania de procesare a laptelui Arla Foods; 50 de porci care 

sunt vânduți către Abatorul Coroanei Daneze;  4 cai pentru activități de formare, educaționale și de 

agrement; capre, găini și alte păsări domestice pentru activități de formare; culturi de câmp pe 55 ha: 

orz, grâu, porumb și trifoi; sere proprii cu producție de legume și flori, cu desfacere pe piața internă și 

externă. Serele sunt dotate cu tehnologie modernă pentru monitorizarea și controlul climei și cu 

pesticide biologice).  

Mobilitatea elevilor liceului nostru se va desfășura în perioada 26 aprilie – 16 mai 2020, iar pentru 

stabilirea participanților se va organiza, pe parcursul următoarelor luni, o campanie de înscriere și de 

selecție a elevilor de clasa a X-a, care își vor efectua stagiul de practică comasată în cadrul acestui 

program Erasmus+. 

l. Programul Liceele Agricole – HUB-uri locale pentru fermele mici și mijlocii -  finanțat de 

Romanian American Foundation 

În baza parteneriatelor încheiate sub egida RAF, pe parcursul anului 2018 au fost implementate 

două proiecte finanțate de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Filiala Cluj-Napoca și Asociația 

EdAgro. Acestea au avut drept scop promovarea învățământului agricol la nivelul școlilor gimnaziale, 

dar și în comunitate, respectiv oferirea oportunității de cunoaștere a modului în care se produce, se 

procesează și se comercializează produsele agricole prin parcurgerea lanțului de producție alimentară. 

Astfel echipe de profesori și elevi ai liceului nostru s-au deplasat în școlile gimnaziale unde au 

avut oportunitatea de a cunoaște potențialii colegi de clasa a IX-a, prezentând oferta educațională a 

liceului nostru pentru anul școlar 2018-2019, în cadrul proiectului „Liceul agricol-o șansă pentru viitorul 
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tău”. În același context s-au realizat întâlniri cu elevii și profesorii de gimnaziu în cadrul evenimentelor 

precum  Târgul ofertelor educaționale,  Ziua porților deschise sau Ziua Rozelor.În luna octombrie 2018, 

a fost implementat proiectul „Vreau. Învăț. Pot să devin fermier!”, în cadrul căruia 9 elevi din clasa a 

XI-a A și 6 elevi din clasa a X-a A, însoțiți de doamnele profesoare Vass Paraschiva și Baidoc Mihaela, 

au petrecut patru zile parcurgând etapele de producție, procesare și marketing a produselor lactate. Au 

fost vizitate fermele SC Golden Prod Impex SRL din Lopadea Nouă, PFA Ispas Liviu Damaschin din 

Mirăslău, fabrica de procesare a laptelui SC Biomilk SRL din Lopadea Nouă, Prefera Foods SA din 

Oiejdea, dar și magazinul de desfacere Bolta Veche din Alba Iulia. Unul dintre obiectivele urmărite de 

acest proiect a fost acela de a le dezvolta elevilor capacitatea de comunicare și de muncă în echipă, prin 

activitățile nonformale și experiențiale de învățare. Ultima zi de activitate, joi 11 octombrie 2018, a fost 

dedicată oportunităților de viitor. Împreună am studiat ofertele facultăților din domeniul agricol din Cluj 

și Timișoara, am aflat de la doamna Rusu Eufimia ce oportunități de finanțare și subvenționare există 

pentru tinerii fermieri prin AFIR și APIA, dar și cum pot fi accesate fonduri europene prin programele 

care vizează întinerirea generației de fermieri la nivel european. „Zilele acestea m-au încurajat în 

viitorul meu în afaceri”, spunea Ionuț, elev din clasa a XI-a la finalul activității. 

În urma activităților de diseminare, elevii și-au manifestat dorința ca acest tip de proiecte să 

continue și în viitor, având în perspectivă vizitarea unor producători de legume sau crescători de ovine. 

Vom merge mai departe pe acest drum, atâta timp cât elevii își doresc astfel de experiențe, provocarea 

noastră fiind să găsim finanțare atât cu susținerea Fundației Civitas și EdAgro, cât și prin resurse proprii, 

oferind astfel ocazia unui număr cât mai mare de elevi din școala noastră să ia contact cu mediu real de 

afaceri.  

 Anul acesta au fost depuse și vor intra în finanțare două proiecte, unul de promovare a ofertei 

educaționale și unul de vizite de studiu, care vor intra în implementare din luna mai a acestui an. 

 În urma colaborării cu fundațiile partenere în cadrul programului RAF, am implementat în școlaă 

cursuri de educație antreprenorială, cu sprijinul Junior Achievement România (JAR), echipele școlii 

participând la competiția națională Compania anului. În anul 2017 ne-am calificat la etapa națională, cu 

echipa Coșul verde ceea ce a reprezentat o experiență inedită, din care am învățat multe. 

II.Proiect ROSE 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud pregătește tehnicieni care să afirme un 

profesionalism la înălțimea tradiției acestei instituții, asigurând în același timp implicare devotată în 

pregătirea viitorilor absolvenți pentru examenul de Bacalaureat. În această direcție,  liceul nostru a 
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obținut selecția în runda a II-a a proiectelor finanțate de Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

 1 noiembrie 2018 reprezintă demararea Proiectului Cultivăm idealul!,  privind Învățământul 

Secundar -ROSE.  

Timp 4 ani (2018-2022), 75 de elevi din grupul țintă, din clasele IX-XII, vor beneficia direct de 

activități pedagogice și de sprijin, precum și extracurriculare, stabilite în urma analizei-diagnoză, 

realizate cu părinți, elevi, cadre didactice și reprezentanți din comunitatea locală, unde am identificat 

problemele cu care se confruntă elevii liceului nostru. Obiectivul general al acestui proiect este creșterea 

interesului elevilor pentru învățare prin îmbunătățirea serviciilor oferite de școală, pentru ridicarea 

procentului de promovabilitate la Bacalaureat și alegerea unui traseu profesional optim. Proiectul 

propune următoarele activități: activități remediale ,“Suntem campionii educației!”, la disciplinele limba 

și literatura română, matematică și biologie; activitățile de consiliere ,“Motivat să învăț”; cercul de 

limba engleză ”English made easy”, respectiv cercul de antreprenoriat ”Azi elev, mâine fermier”. 

Vizitele de documentare, de studiu și excursiile tematice vor completa în chip entuziasmant creșterea 

motivației elevilor liceului nostru de a veni la școală, de a învăța, pentru a absolvi cu succes liceul și a 

promova examenul maturității. Activitățile de renovare și dotare completează oferta acestui grant, prin 

achiziții care să stimuleze demersul de învățare al elevilor noștri. 

Echipa de proiect este alcătuită din următorii membri : coordonator grant -prof. Cristian Macrai, 

responsabil financiar - Daniela Tiutiu, responsabil achiziții - prof. Daniel Vârteiu, asistent manager – 

prof. Simona Păcurar, responsabil informare și publicitate- prof. Adriana Cordoș, profesori mentori- 

prof. Amelia Andrea, prof. Maria Căpîlna, prof. Adriana Cordoș, prof. Nicoleta Macrai, prof. Cristian 

Macrai, prof. Elena Filimon, prof. Simona Păcurar, sub atenta încurajare și reprezentare legală a 

conducerii școlii. 

III.Proiecte Erasmus+ 

Liceul nostru are depuse două proiecte Erasmus +. Unul are ca obiectiv un stagiu de mobilitate practică 

în Danemarca, pe parcursul anului școlar 2019-2020, la care vor participa elevii actualei clase a X-a A 

(tehnician veterinar), iar celălalt de parteneriat strategic, depus alături de Asociația „Satul verde”. 

Mobilitatea în Danemarca se va realiza în aprilie – mai 2020, în cadrul proiectului „Formare inițială în 

context european pentru viitorii fermieri români”. Proiectul urmărește să ofere elevilor oportunități 

internaționale de instruire practică la nivel european, într-o fermă didactică auto-sustenabilă, dotată cu 

tehnologii și echipamente moderne la care elevii nu au acces în țară. La acest proiect vor lua parte 14 

elevi din clasa a X-a A, care vor dobândi abilități precum: executare lucrări de îngrijire animale și păsări 
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domestice, controlarea zilnică a stării de sănătate a animalelor, identificarea factorilor care inflențează 

producțiile animaliere, recolatarea producțiilor animaliere și executarea controlului calitativ și cantitativ; 

dar și atitudini: colaborarea cu membrii echipei în executarea, sub supraveghere directă, a operațiunilor 

de îngrijire, comunicarea/raportarea către responsabilul direct cu sănătatea animalelor, respectarea 

normelor specifice de igienă și securitate a muncii. 

IV.Programul „Susținem învățământul preuniversitar agricol” – Revista Ferma, Fundația 

Revistei Ferma 

În data de 7 decembrie 2018, la Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud a avut 

loc un eveniment în cadrul proiectului: „SUSŢINEM ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

AGRICOL”. 

 Proiectul a fost inițiat de Revista Ferma, prin Fundația Revistei Ferma, sub îndrumarea doamnei 

redactor - șef  Nicoleta Dragomir și a domnului Leonard Constantin Stafie, membru al Asociației Presei 

Agricole din România ( A.P.A.R. ). 

 La eveniment ni s-au alăturat peste 100 de persoane, care susțin agricultura și învățământul 

preuniversitar  agricol.  Printre invitații care ne-au onorat cu prezența au fost:  Valeriu Tabără, 

vicepreședinte la Academia de Știinte  Agricole și Silvice, Gheorghe Lazea, director Direcţia Agricolă a 

judeţului Alba şi fost elev al Liceului Agricol din Ciumbrud, Lazăr Sorin, Direcor Executiv Adj. 

AJOFM Alba,  Radu Călin, Consilier Județean la Consiliul Județean Alba, Cornel Murg, Liviu Rusu, 

Consiler Local Aiud, Horia Moruțan, Președintele Asociației crescătorilor de animale  din Alba, Nicolae 

Nemeș, fermier și reprezentant LAPAR, Radu Antohe, Medic veterinar, Ioan Dumitrel, Presedintele  

Consiliului Judetean Alba, reprezentanți ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului din Timișoara, profesori și elevi ai Liceului  Tehnologic "M. Kogalniceanu" Miroslava, agenți 

economici din Ciumbrud, profesori ai Liceului „Corneliu Negruțiu” Turda, Cornelia Ionela Goția, 

interpret de muzica populară, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Alba, foste cadre didactice 

ale liceului, Csiki Tunde, Csiki Lorand - S.C. Fructi Flora etc.  

 Gazdele evenimentului de la Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud au fost 

doamna director  Ing. Ec. Simona Lazar, Ing. prof. Baidoc Mihaela și elevi.  

 Au avut loc momente artistice prezentate de elevi ai ciclului gimnazial, sub îndrumarea doamnei 

profesoare  Filimon Mariana, iar doamna Cornelia Ionela Goția ne-a încântat prin interpretarea 

cântecelor populare și a colindelor. S-au  dezbătut subiecte legate de atragerea elevilor spre domeniul 

agricol, promovarea liceelor agricole și perspectivele elevilor după absolvire. 



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 
 
 

 
 

41 

 Elevii liceului nostru au participat și la alte activități în cadrul acestui proiect, precum întâlnirea 

de la Prejmer și de la Galați, alături de doamna profesor Vass Paraschiva.  

Încercăm să participăm la toate târgurile de profil din zona, precum Tărgul mierii de la Blaj din luna 

martie a acestui an sau Agraria din luna aceasta, având-o alături de noi pe doamna prodesoară Vass. 

 
 
I.3.4. ANALIZA REZULTATELOR  ANULUI ŞCOLAR  2019-2020 
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

   

 
Situația detaliată a sumelor alocate pe anul 2020 de la bugetul local pentru centrul nostru bugetar 
 
 
Denumirea indicatorilor  COD TOTAL LEI 
TOTAL GENERAL  594.160 
Cheltuieli de personal 10          0 
TITLUL II- BUNURI ȘI SERVICII 20 401.160 

1. Bunuri și servicii 20.01 283.560 
2. Furnituri de birou 20.01.01     5.000 
3. Materiale pentru curățenie 20.01.02  13.000 
4. Încălzit, iluminat și forța motrică 

- Energie electrică 
- gaz 

20.01.03 145.000 
  20.000 
125.000 

5. Apă, canal și salubritate 20.01.04   14.500 
6. Carburanți și lubrefianți 20.01.05   26.500 
7. Piese de schimb 20.01.06     4.000 
8. Transport cadre didactice 20.01.07   42.000 
9. Poșta, telecomunicații, radio, tv, 

internet 
20.01.08  11.000 

10. Alte bunuri si servicii  pentru 
intretinere  si functionare 

20.01.30  22.560 

11. Reparații curente 20.02   50.000 
12. Dezinfectanti 20.04.04     6.000 
13. Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05     6.000 
14. Alte obiecte de inventar 20.05.30     6.000 
15. Deplasări, detașări, transferuri 20.06     4.000 
16. Deplasări interne, detașări, transferuri 20.06.01     4.000 

Pregătire profesională 20.13     4.000 
17. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

Chirii 
20.30.30  
20.30.04 

  35.600 
  12.000 

TITLUL III – ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
( tichete de masă) 

57   11.000 
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Ajutoare sociale 57.02.01   11.000 
TITLUL IX – ALTE CHELTUIELI 59    7.000 
Burse 
Contribuții persoanele handicap 

59.01    7.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL  70 175.000 
 

      Realizări evidente în activitatea instituţională: 

-    realizarea unei campanii profesioniste de promovare  , respectiv realizarea cu o firmă specializată a 

unui filmuleţ de promovare a şcolii şi a activităţilor derulate cu şi despre elevi în domeniile de calificare 

specifice învăţământului agricol, disponibil şi popularizat prin mijloace TVR şi reţele de socializare. 

-   asigurarea funcţionalităţii serei prin cultură de flori la ghiveci, producere răsaduri legume, producere 

legume pentru cantina şcolii. 

- prin programul LICEELE AGRICOLE „HUB”-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA 

FERMELOR MICI ŞI MIJLOCII, liceul nostru a fost cooptat alături de alte 8 licee agricole din ţară şi 

de un consorţiu de fundaţii: World Vision România (WVR) , Junior Achievement România (JAR), 

Fundaţia Civitas Pentru Societate Civilă – filiala Cluj (CIVITAS), Centrul pentru Educaţie Economică 

şi Dezvoltare din România (CEED) , Centrul Român pentru Politici Europene( CRPE) coordonate de 

Fundaţia Româno-Americană (RAF) - în derulare. 

-   promovarea școlii și realizarea de evenimente de impact în parteneriat cu Fundația Revistei Ferma, 

materializate începând cu anul 2020, cu finanțare în cuantum de 350 mii lei, pe baza unei fundamentări 

bugetare propuse în anul 2019 către Ministerul Agriculturii. 

-   finalizarea primului an de implementare pe proiectul ROSE ”Cultivăm idealul” evaluat extern cu 

”Foarte Bine” atât pentru activități derulate cât și pentru dotările bugetate prin proiect. 

-    foarte buna colaborare cu Ministerul Agriculturii și cooptarea în întâlniri de lucru constructive prin 

care și-au arătat deschiderea și ajutorul care nu întârzie să apară, conform modificărilor legislative în ce 

privește învățământul preponderent agricol. 

- au fost realizate: înlocuirea parțială canal termic și reparații absolut necesare la instalație și centrala 

termică. 

-      au fost realizate pe alocuri reparații în curți și la trotuarele din incintă. 

-    am beneficiat de câștigarea în urma selecției a unui nou proiect Erasmus+ de mobilitate în 

Danemarca pentru elevii școlii specializarea veterinar. 

2. Analiza criticǎ – probleme cu care ne-am confruntat: 
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-   reticenţa părinţilor şi elevilor faţă de specializarea din domeniul agricultură, deşi ocupaţia 

preponderentă a oamenilor din zonă este agricultura; 

-   resurse bugetare reduse comparativ cu nevoile existente. 

3. Perspective – proiecte: 

-    efectuarea izolaţiei termice şi reabilitarea faţadei clădirii pavilion cu clasele I-IV și serviciu 

administrativ. 

-    realizarea unei baze didactice moderne pentru specialitatea veterinar (laborator, sală de discuții și 

îngrijiri medicale, buget MADR). 

-    modernizarea spațiului internat școlar și a cantinei (buget MADR) 

-    reparații capitale la sistemul de încălzire . 

- participarea la alte proiecte ce vor apărea unde putem fi eligibili, pentru a spori calitatea și promovarea 

învățământului agricol. 

Examene de sfârşit de ciclu 
 
Examen de absolvire Total 

înscrişi 
Prezenţi Absenți Reușiți Promovabilitatea 

 

Evaluare naţională  
13 

 
6 

 
7 

 
2 

 
33% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 3 

 
10 

 
10 

 
- 

 
10 

 
100% 

Certificare a 
competenţelor 
profesionale  Nivel 4 

 
63 

 
63 

 
0 

 
63 

 
100% 

 
Bacalaureat  (serie 
curentă) 
                      

 
14 

 
12 

 
0 

 
6 

 
50% 

               Se observă o creștere a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în acest 

an școlar 50% ( promoția curentă),   față de 40 %,în anul școlar2018-2019, faţă de 20%   în anul 

şcolar 2017-2018, dar  mic față de media pe ţară 64,5 % și pe județ 71,76 %. 

               Pentru rezultate cât mai bune la examenele naționale activitatea de predare-învățare trebuie 

abordată din perspectiva nevoilor și intereselor elevilor, devenind mai atractivă, stimulativă, 

motivantă, antrenându-i pe deplin în actul educațional. Este necesară o mai atentă pregătire a orelor 

de către profesori. Profesorii care predau disciplinele de examen vor elabora sistematic instrumente 
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de lucru, vor aborda diferențiat și individualizat procesul didactic, vor oferi consultanţă elevilor prin 

derularea unor programe eficiente de pregătire suplimentară, în cadrul proiectului ,, Rose”. 

Părinţilor elevilor li se va oferi suport informaţional care să le orienteze intervenţiile. Pregătirea 

elevilor va fi susținută de profesorii diriginți precum și de consilierul școlar. 

 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE PE ANUL SCOLAR 2019/2020 

                 

Primul semestrul al acestui an scolar se caracterizeaza printr-o diversitate  a activitatilor extrascolare in 

cadrul Liceului Tehnologic Agricol ,, Alexandru Borza’’, Ciumbrud.  Cadrele didactive au stimulat 

elevii sa se implice in activitatile organizate, constientizand ca acestea ocupa un rol esential intr-un 

demers educativ eficient. Astfel, indiferent de natura activitatilor,  elevii scolii noastre au dat dovada de 

un real spirit creativ, de ingeniozitate si seriozitate, de receptivitate si pasiune.  Prin gradul mare de 

implicare, elevii demonstreaza ca , in procesul instructiv- educativ, aceste activitati sunt imperios 

necesare.  

     Dupa deschiderea anului scolar in data de 9 septembrie,  la care au participat toate cadrele didactice, 

reprezentanti ai autoritatilor locale , elevii si parintii acestora, au urmat o serie de activitati extrascolare , 

ceea ce denota un real interes manifestat fata de acestea. Sfera activitatilor este ampla, elevii fiind atrasi 

atat de  evenimente literar-culturale, cat si de stiintele exacte,  de sport si de limbile straine.  

    Graficul de mai jos este ilustrativ pentru aceste activitati: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

DATA LOC DE 

DESFĂȘURARE 

RESPONSABILI 

1. Deschiderea anului şcolar 

2019-2020 

 

09.09.2019 Curtea şcolii Director şi toate 

cadrele didactice 

2. Ziua limbilor europene 26.09.2019 Sălile de clasă Profesorii de limbi 

străine 

3. Ziua Internaţională a  

educației 

5.10.2019 Sala de clasa Toate cadrele 

didactice 

4 Competitii sportive 10.2019 Alba Iulia Prof. sport 

5            Halloween  01.11.2019 Sala de  clasa Diriginţii 

.6 Saptamana educatiei  

globale 

18.-

24.11.2019 

Sălile de clasă Diriginţii şi 

învăţătorii 
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  7 Ziua Naţională a României 

 

1.12.2019 Sala de festivităţi a 

şcolii 

Profesorii de istorie 

, muzică , desen 

8 Crăciunul – Darul bucuriei 18.12.2019 Sala de festivităţi a 

şcolii 

Consilierul 

educativ ,prof. de 

muzică , dirigintii 

9 Eminescu- “expresia 

integrală a sufletului 

românesc”(N. Iorga) 

15.01.2020 Sala de festivităţi a 

şcolii 

Prof. de română , 

prof. de muzică şi 

desen 

10 “Hai să dăm mână cu 

mână” – Ziua Principatelor 

Române 

24.01.2020 Sala de festivităţi a 

şcolii 

Profesorii de istorie 

, muzică , desen 

11 Ziua Internaţională a 

Nonviolenţei în şcoală 

30.01.2020 Sălile de clasă Diriginţii şi 

învăţătorii 

 

                     

           In concluzie, activitatile extrascolare au ocupat un loc important in cadrul scolii noastre, si au 

scos in evidenta preocuparile diverse ale elevilor. Astfel, preocuparea pentru limbile straine a fost 

demonstrata in cadrul evenimentului  Ziua limbilor europene la care s-a potentat importanta cunoasterii 

mai multor limbi straine; Ziua internationala a educatiei a  fost, de asemenea, marcata prin colaje, PPT-

uri si discutii intre elevi si cadrele didactice; implicarea in activitatile sportive accentueaza 

constientizarea importantei sportului intr-un stil sanatos de viata. Astfel, la Alba Iulia, elevul Borzas 

Antonio  a obtinut  locul 1 la Cros, faza judeteana. Tot in octombrie s-a desfasurat proiectul ,, Invat azi 

pentru ferma mea de maine’’ , proiect in parteneriat cu Asociatia EdAgro si Fundatia Civitas pentru 

Societate Civila . Spiritul ludic al copiilor  a iesit in evidenta cu ocazia  activitatii de Halloween care s-a 

transformat intr-o adevarata parada  a costumelor  . Ziua nationala a Romaniei  a demonstrat interesul 

elevilor pentru propria  istorie, pentru neam si respectul pentru valorile poporului roman. Recitare de 

poezii, sceneta, confectionare de stegulete si cantecele specifice evenimentului  sunt doar cateva dintre 

activitatile realizate. De asemenea, Craciunul a adus in salile de clasa acel ceva din magia momentului 

prin Targul de Craciun organizat de clasa a 5-a, prin decorarea salilor si prin traditionalele colinde in 

mai multe limbi straine. Totodata, interesul pentru valorile culturale a fost scos in evidenta si de 

momentul eminescian,, Gand pentru Mihai Eminescu’’, realizat de prof Maria Capalna impreuna cu 
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elevii de gimnaziu si liceu, constand in recitare poezii, desene, colaje si referate. Nu in ultimul rand, 

scoala noastra a marcat Ziua Principatelor Unite , elevii manifestandu-si interesul de adevaratele valori 

istorice si nationale. 

     In concluzie, scoala noastra a gazduit numeroase activitati extrascolare, și  a marcat principale 

evenimente literare, culturale, istorice si stiintifice prin activitati care denota  implicarea , receptivitatea 

si talentul elevilor nostri.   
 
 

 PROIECTELE ȘCOLARE 
              Pe parcursul anului școlar 2019-2020  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud 

a desfășutat activitați realizate în cadrul proiectelor și programelor finanțate atât de Uniunea Europeană, 

cât și de alți parteneri parteneri . 
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Nr. 
crt. PROIECT FINANȚATOR VALOARE 

PROIECT 
PERIOA

DA  
PARTICI-

PANȚI PROFESORI OBSERVAȚII 

1. Programul 
„Liceele agricole 
HUB-uri locale 
pentru dezvoltarea 
fermelor mici și 
mijlocii” 

RAF (Romanian-
American Foundation) 

 2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 

 IX-XII Tocaciu Camelia 
Păcurar Simona 
Vass Paraschiva 
Cordoș Adriana 

 

a) Proiectul „Învăț 
azi pentru ferma 
mea de mâine” 

Fundația Civitas pentru 
Societatea Civilă, filiala 
Cluj, RAF (50%) 
Asociația EDAGRO 
(50%) 

11 701 lei octombrie 
2019 

Clasele a X-a A 
și a XI-a A 

Prof. 
coordonatori: 
Păcurar Simona 
Tocaciu Camelia 
Prof. participanți: 
Vass Paraschiva 
Cordoș Adriana 

-stagii de vizite desfășurate 
pe parcursul unei 
săptămâni, în cadrul cărora 
elevii pot studia și înțelege 
lanțul valoric de 
producere-procesare și 
vânzare a produselor 
alimentare.  

b) Clubul micului 
apicultor 

Fundația World Vision  Anual din 
2017 

Elevi de liceu Vass Paraschiva 
Cârpaciu Ana 

-cerc de apicultură 

c) Compania Junior 
 
 
 
 

JARomania  Anual din 
2017 
 
 
 

a X-a A 
a XI-a A 

Baidoc Mihaela 
Jurj Daniela 

-activități de antreprenoriat 
agricol 
-participarea la Webinariile 
oferite de JARomania 
-participarea la competiția 
națională 

2.  Protocol de 
colaborare cu 
Biblioteca 
Municipală „Liviu 
Rebreanu” Aiud, 
Centrul Cultural 
„Liviu Rebreanu”, 
Primăria 
Municipiului Aiud 

Autofinanțare  Anual  Elevii școlii Oargă Maria 
Cordoș Adriana 
Căpîlnă Maria 
Dinga Rusandra 
Dacea Alina 
Păcurar Simona 

-conștientizarea 
importanței diverselor 
momente din cultura și 
istoria locală și națională 
-promovarea imaginii 
școlii 

3. Finanțarea 
proiectului 
privind 
învățământul 
secundar 

Schema de finanțare 
ROSE/ Banca Mondială  

75 000 Euro 
(valoare totală 
proiect) 

Din 2017 
 

Toată școala Lazăr Simona  
Filimon Dana  
Macrai Cristian 
Păcurar Simona 
Vârteiu Daniel 
Căpîlna Maria 
Cordoș Adriana 
Liga Arian 
Andrea Amelia 
Dinga Rusandra 

-implementarea, la nivelul 
trimestrului 4 de finanțare 
a proiectului „Cultivăm 
idealul”: realizarea 
activităților remediale 
(matematică, Limba 
română, biologie, cercuri 
de limba engleză și de 
antreprenoriat), realizarea 
tranșelor de achiziții, 
conform proiectului. 
Echipa managerială a 
elaborat rapoarte și 
solicitări de tranșe de 
finanțare, precum și o 
permanentă monitorizare a 
activităților descfășurate. 

4. Susținem 
învățământul 
preuniversitar 
agricol 

Fundația revistei Ferma  Din 
Decembrie 
2018 

Elevii și 
profesorii școlii 

Lazăr Simona  
Filimon Dana 
Vass Paraschiva 

Activități de promovare a 
învățământului agricol la 
nivel național prin 
intermediul revistei Ferma 
și a evenimentelor realizate 
de Fundația Revistei Ferma 
la Cudalbi, jud. Galați. 

5. Formare inițială 
în context 
european pentru 
viitorii fermieri 
români- 
mobilitate în 
consorțiu (VET 
learner and staff 
mobility – 
KA102) 
 

Erasmus+ 45 000 euro Din 
octombrie 
2018.  
Proiectul a 
intrat în 
implementare 
din august 
2019. 

Elevii școlii Păcurar Simona 
Macrai Cristian  
Filimon Elena 
Vass Paraschiva 
Cârpaciu Ana 
Căpîlna Maria 

Implementarea, în 
parteneriat cu fundația 
Worldskills Romania și 
liceele agricole din 
Miroslava, Branești și 
Trușești, a proiectului de 
mobilitate în stagiul de 
practică pentru anul 2020: 
realizarea selecției elevilor 
și  a profesorilor 
participanți în proiect, 
realizarea materialeor 
suport pentru etapa de 
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ACTIVITATEA EDUCATIVA ȘCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ- reprezintă un plus al școlii 

noastre. Ca urmare a numeroase parteneriate și proiecte inițiate de cadrele didactice elevii au fost 

antrenați în activități care au urmarit dezvoltarea creativității , fanteziei și imaginației, formarea și 

dezvoltarea gustului estetic.   

       Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului școlar se consideră că este necesar în 

continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a 

activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în 

şcoală şi în afara acesteia. 

În  anul școlar 2020-2021, ne propunem: 
 

• continuarea programelor de prevenire a absenteismului, abandonului şcolar si violenţei în şcoli; 

• gestionarea situaţiilor de risc şi a cazurilor concrete din şcoală; 

• extinderea parteneriatelor educaţionale cu implicaţii în prevenirea absenteismului, 

abandonului şcolar şi a violenţei în unitatea şcolară; 

• să promovăm valorile naționale să învățăm să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca 

nație. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate determina pe elev să interiorizeze 

anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă ei. 

SITUAȚIA INSERȚIEI SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR 
 
Monitorizarea situației absolvenților scolii (angajați, continuarea studii, șomeri etc.) oferă feed- 

back pentru prognozarea evoluției cererii de muncă pe calificari pentru actualizarea PAS. 

Situația inserției socio-profesională a absolvenților școlii în primul an după absolvire: 
 
  

Promoția 
2017-2018 
Clasa  

Total 
absolvenți 

Studii 
superioare  

Școală 
postlic.  

Angajați 
în țară  

Angajați în 
străinătate  

Cursuri 
calificare  

Șomaj  

XII A  18 2  3 6 2  3 2 
XIII A  27 0 4 18 3 2 0 
XIII B  26  0 1 20 4 1 0 

 

 

Situația inserției socio-profesională a absolvenților școlii în primul an după absolvire: 
  

pregatire a mobilității.  
6. Staff Mobility Ersamus+, ISJ Alba  2019-2020 Profesori și 

elevi 
Lazăr Simona 
Cordoș Adriana 
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Promoția 
2018-2019 
Clasa  

Total 
absolvenți 

Studii 
superioare  

Școală 
postlic.  

Angajați 
în țară  

Angajați în 
străinătate  

Cursuri 
calificare  

Șomaj  

XII A  18 2  3 6 2  3 2 
XIII A  27 0 4 18 3 2 0 
XIII B  26  0 1 20 4 1 0 

 
Promoția 
2019-2020 
Clasa  

Total 
absolvenți 

Studii 
superioare  

Școală 
postlic.  

Angajați 
în țară  

Angajați în 
străinătate  

Cursuri 
calificare  

Șomaj  

XII A  16 3  3 6 2  3 2 
XIII A  30 1 4 21 5 2 0 
XIII B  33  1 1 26 6  0 

 

 
I.4. PRIORITĂŢI   NAŢIONALE 
 

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.  

In mai 2009, Consiliul pentru educatie10 a adoptat concluziile pentru definirea unei agende politice 

pentru decada post-Lisabona – „Education and Training 2020" („ET 2020”).  

ET 2020 – cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale in perspectiva anului 2020 – stabileste 4 obiective strategice si 5 benchmrark-uri.  

Obiective strategice pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării pentru 

perioada până în 2022:  

1. Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității.  

Vizează, printre altele: • Strategii de învățare pe tot parcursul vieții • Instrumente de referință 

europene • Parcursuri educaționale mai flexibile • Valorizarea educației non-formale și informale • Calitatea 

sistemelor de orientare și consiliere • Dezvoltarea unor noi forme de învățare și utilizarea unor noi tehnologii 

de predare-învățare • Mobilitate în scop educațional (cursanți, profesori, formatori).  

2. Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării.  

Vizează, printre altele: • Competențele de bază (alfabetizare, matematică, știință și tehnologie, 

competențe lingvistice) • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a managerilor din 

educație • Asigurarea calității • Utilizarea eficientă și durabilă a resurselor  

3. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active.  

Vizează, printre altele: • Programe remediale, de prevenire și recuperare părăsirii timpurii a școlii • 

Educația și îngrijirea timpurie • Echitate și diversitate  
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4. Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educație și formare.  

Vizează, printre altele: • Parteneriatele între mediul de afaceri, educație și formare profesională, 

cercetare • Competențele transversale-cheie, educația antreprenorială, alfabetizarea digitală • Medii de 

învățare inovatoare. 

Benchmark-uri pentru 2020, adoptate în cadrul ET 2020:  

1) Până în 2020, în medie cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de 

învățare de-a lungul vieții.  

2) Până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte ar trebui să fie mai mic de 15 %.  

3) Până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învățământul 

terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40 %.  

4) Până în 2020, proporția abandonului școlar timpuriu din sistemele de educație și formare ar trebui 

să fie sub 10 %.  

5) Până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară ar trebui să beneficieze de educație preșcolară.  

Benchmark-urile 3 și 4 de mai sus, adoptate în cadrul ET 2020, au primit apoi o și mai mare 

importanță prin includerea lor între cele 5 obiective majore (headline targets) ale strategiei care 

definește dezvoltarea economico-socială a Europei pentru anul 2020 (Strategia Europa 2020 pentru 

creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii).  

Strategia EUROPA 2020  propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei, care 

să ajute Uniunea, să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă 

şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.  

Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc:  

- creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;  
- creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice şi mai competitive;  
- creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de 

muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.  

Pe baza acestor priorități, strategia UE definește următoarele obiective principale pentru 

deceniul 2010-2020:  

• Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, să ajungă la cel  puțin 
75%. 
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• Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare  

• Obiectivul "20/20/20": reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990, sau 
cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea la 20% a ponderii energiei 
regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 
1990 

• Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu la maximum 10% și creșterea procentajului 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii superioare la cel puțin 40% în 
2020; 

• Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.	

În plan naţional, Programul Naţional de Reformă (PNR) 2014 – 2013, adoptat de către 

Guvernul României la 29 aprilie 2014, 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 2014-2013 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. 

 

Referinţe legislative în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET  

 

• Legea Educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare  
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• Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare ¬  

• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare ¬  

• Legea nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, republicată  

• Legea nr. 82 din 30 martie 2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (cu privire la organizarea învăţământului dual)  

• Hotărârea Guvernului nr. 556 din 25 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare  

• Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată  

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative  

• Ordinul nr. 5555 din 7 octombrie 2011 al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională 

• Ordinul nr. 4456 din 8 iulie 2015 al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind 

aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative 

pentru învăţământul profesional şi tehnic  

• Ordinul nr. 3914 din 18 mai 2017 referitor la aprobarea reperelor metodologice privind 

proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul 

inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional  

• Ordinul nr. 4798 din 31 august 2017 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea 

Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual 

 

Extras din Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ  

 
Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la:  

- slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul decizional în 

învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale)  

- finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente / pe termen scurt şi 

foarte puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung  

- antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT  
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- neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor din Consiliile de Administraţie ale Şcolilor 

în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii  

Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum în dezvoltare locală (CDL - 

componentă importantă a planului de învăţământ la şcoala de arte şi meserii) care vizează adaptarea 

conţinutului pregătirii la cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, 

comunitate locală, elevi). Din păcate, în practică se constată de multe ori o antrenare redusă sau 

formală din partea şcolilor a agenţilor economici în elaborarea CDL.  

Un alt aspect de importanţă strategică şi practică pentru validarea rezultatelor procesului de ÎPT 

este în legătură cu organizarea şi derularea examenelor de absolvire, care conform metodologiilor în 

vigoare implică obligatoriu cooptarea agenţilor economici ca membri ai comisiilor de examinare. 

Rezultatele absolvenţilor la aceste examene (cu procent de reuşită apropiat de 100% în învățământul 

profesional și în cel postliceal) oferă motive de îndoială cu privire la efectivitatea participării 

agenţilor economici în cadrul acestora. 

Analiza situaţiei curente din domeniul resurselor umane şi ocupării forţei de muncă şi analiza 

SWOT au evidenţiat o serie de aspecte critice, precum: 

- rate relativ ridicate de abandon şcolar/părăsire timpurie a şcolii;  

- absenţa unor sisteme interne de asigurare şi management al calităţii în educaţie şi formarea 

profesională iniţială şi continuă (EFPIC); infrastructura EFPIC inadecvată în special în mediul 

rural;  

- insuficienta dezvoltare a cadrului naţional al calificărilor, precum şi a cadrului de certificare a 

competenţelor şi abilităţilor de către furnizorii de pregătire în sistemul de pregătire profesională 

continuă;  

- nivelul scăzut al participării adulţilor la formare continuă; 

- reţea de furnizori de formare profesională insuficient dezvoltată (acoperire geografică deficitară, 

concentrare în mediul urban, număr insuficient de programe de formare profesională oferite;  

- preocuparea redusă pentru dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoală la locul de muncă;  

- insuficienta implicare a partenerilor sociali în programele specifice de dezvoltare a resurselor 

umane;  

- productivitatea muncii scăzută; - mobilitatea scăzută pe piaţa muncii;  

- presiuni asupra ocupării, generate de procesele de privatizare şi restructurare; cultura 

antreprenorială limitată;  



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 
 
 

 
 

54 

- integrarea insuficientă a populaţiei rome şi a altor grupuri vulnerabile în educaţie şi pe piaţa 

formală a muncii.  

Dezvoltarea resurselor umane şi integrarea durabilă pe piaţa muncii sunt posibile în condiţiile 

promovării învăţării pe tot parcursul vieţii ca principiu şi cadru general de restructurare şi dezvoltare a 

sistemelor de educaţie şi formare, de asigurare a competenţelor cheie şi a coerenţei între contextele 

formale, nonformale şi informale de învăţare.  

În forma sa actuală, sistemul formal de educaţie şi formare iniţială nu este încă pregătit pentru a 

face faţă cerinţelor specifice ale societăţii bazate pe cunoaştere şi ale unei pieţe europene a muncii.  

Şcoala nu este încă un centru de resurse de învăţare continuă, ci un furnizor de educaţie iniţială, 

ceea ce limitează posibilităţile de învăţare continuă ale populaţiei adulte la ofertele de formare 

profesională continuă.  

Asigurarea unui stoc de capital uman educat şi competitiv pe piaţa europeană a muncii presupune 

asigurarea accesului egal la educaţie şi formare iniţială şi continuă de calitate.  

Asigurarea calităţii în educaţie s-a bazat, cu precădere, pe mecanismele specifice ale acreditării şi 

evaluării externe şi pe programe de formare a cadrelor didactice, sistemele interne de asigurare şi 

management al calităţii nefiind operaţionale decât ca iniţiative individuale ale instituţiilor de învăţământ.  

Dezvoltarea resurselor umane în educaţie este încă abordată într-o viziune limitată doar la 

dezvoltarea de oferte de educaţie iniţială şi formare continuă, aproape exclusiv, pentru cadre didactice.  

Pentru profesiile noi trebuie definite standardele profesionale/ocupaţionale, mecanismele de 

certificare, şi create oferte de educaţie şi formare adecvate bazate pe rezultatele obţinute în  

proiectele pilot.  

Obiective Naţionale  

Obiectivul general - dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa 

muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe 

a muncii moderne, flexibile şi incluzive. 

 

Obiective specifice: 

• Dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue prin promovarea de reforme şi furnizarea unor 

oferte educaţionale de calitate şi relevante pentru piaţa muncii, care să asigure oportunităţi 

egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi îmbunătăţirea şanselor de angajare;  

• Dezvoltarea resurselor umane din educaţie prin dezvoltarea de noi profesii şi diversificarea 

ofertelor de educaţie iniţială şi continuă; 
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• Dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare şi carieră prin furnizarea de 

servicii integrate de informare, orientare şi consiliere,  

• Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului în educaţie şi 

ocupare şi dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoală la locul de muncă,  

• Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman prin oferirea de 

programe de formare profesională continuă specifice care să furnizeze competenţele şi 

abilităţile cerute pe piaţa muncii (în mod special pentru tineri, femei, şomeri de lungă durată, 

lucrători cu nivel redus de calificare, persoane în vârstă aflate în căutarea unui loc de muncă, 

persoane din grupurile vulnerabile);  

• Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive care să permită creşterea 

şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa muncii,  

• Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale, 

• Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice în scopul dezvoltării socio-economice durabile, 

diminuării disparităţilor şi asigurării unei bune guvernări. 

Sub-priorităţi 

1. Dezvoltarea capitalului uman 

• Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii; 

• Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială; 

• Dezvoltarea în cadrul sistemului naţional de educaţie şi formare a serviciilor integrate de 

informare, orientare şi consiliere privind dezvoltarea personală; 

• Dezvoltarea resurselor umane din educaţie; 

• Dezvoltarea şi modernizarea ofertelor de educaţie iniţială şi continuă.  

2. Promovarea ocupării depline  

• Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor;  

• Promovarea iniţiativelor pentru partenerii sociali;  

• Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă şi promovarea culturii 

antreprenoriale în educaţie şi formare.  

3. Promovarea incluziunii sociale 

• Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie iniţială şi continuă pentru grupurile 

vulnerabile;  

• Iniţiative transnaţionale în educaţia incluzivă şi pe piaţa muncii. 
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I.5. OBIECTIVE ŞI PRIORITAŢI REGIONALE ŞI LOCALE 
 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud este situat în Regiunea  Centru, care va 

beneficia de un învăţământ profesional şi tehnic consolidat, eficient, orientat către piaţă şi adoptat 

nevoilor de schimbare ale comunităţii locale şi aspiraţiilor individuale.  

Acestea se încadrează în contextul politicilor şi priorităţilor europene în domeniul ocupării forţei 

de muncă al educaţiei şi formării profesionale. 

Priorităţi şi obiective regionale şi locale  

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. 

7. POSDRU cuprinde pentru perioada 2007-2013, axe prioritare relevante pentru dezvoltarea 

educaţiei şi formării profesionale continuu. 

 Contextul educaţional 

 Schimbările din ultimii ani în sistemul de ÎPT privind arhitectura traseelor de pregătire cu 

finalităţi  specifice până la nivelul 3 de calificare, pe fiecare rută, avantajele unui sistem deschis cu o  

mobilitate crescută pe orizontală şi pe verticală, introducerea creditelor transferabile şi a portofoliului 

personal pentru formarea continuă, relevanţa sporită a noilor standarde de pregătire profesională (SPP), 

etc. – favorizează o mai bună adaptare a ofertei la nevoile beneficiarilor (inclusiv prin posibilitatea unor 

parcursuri individualizate).  

 În practică, se constată însă o promovare deficitară a traseului progresiv de profesionalizare, 

confundat adesea de beneficiari (şi chiar de către  şcoli) cu nivelul de calificare al primei , ignorându-se 

relevanţa calificărilor care pot fi obţinute până la nivelul 4 (ciclul superior al liceului) pe această rută.  

Constatarea implică nevoia unor măsuri adecvate, atât în planificarea ofertei  cât şi în orientarea 

şi consilierea elevilor, având în vedere: implicaţii severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei 
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şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică, de care trebuie să se ţină cont în 

planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung. 

Extras din STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII  

PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023 

               Obiectivul principal al elaborării strategiei este asigurarea unei forţe de muncă calificate 

în domeniul tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin asigurarea unor 

relaţii funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul educaţiei şi formării 

profesionale. 

Planul local de actiune PLAI vizează dezvoltarea Invăţământului  Profesional si Tehnic la  

nivelul judetului Alba fiind elaborat în strânsă legătură cu PRAI. 

SCOPUL Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 

2018-2023 este asigurarea unei forţe de muncă calificate în domeniul tehnologic, adaptată cerinţelor 

angajatorilor din judeţul Alba prin asigurarea unor relaţii funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa 

muncii şi din domeniul educaţiei şi formării profesionale.  

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ŞI OBIECTIVELE aferente sunt:  

D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de învățământ tehnologic, autorităţi 

publice locale, instituţii, organizaţii care sprijină formarea profesională iniţială şi continuă  

VET O1. Îmbunătăţirea comunicării instituţionale între instituţii, companii, organizaţii care sprijină 

formarea profesională iniţială şi continuă  

VET O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile de învăţământ tehnologic 

 D2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de furnizorii de formare profesională iniţială şi continuă în 

domeniul profesional şi tehnic din judeţul Alba  

O1. Diversificarea ofertei de şcolarizare a unităţilor de învăţământ tehnologic, corelat cu profilul socio-

economic al judeţului şi cerinţele angajatorilor  

O2. Creşterea calităţii pregătirii profesionale iniţiale şi continue, adaptată cerinţelor angajatorilor  

D3. Asigurarea unei mai bune informări a elevilor, părinţilor, şomerilor şi persoanelor în căutarea unui 

loc de muncă privind oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul tehnologic, în judeţul Alba 
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O1. Informarea şi consilierea elevilor şi părinţilor privind oferta educaţională VET din judeţul Alba în 

vederea angajării tinerilor absolvenţi în domeniile respective la nivelul judeţului Alba  

O2. Informarea şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă privind oportunităţile unei 

cariere profesionale în domeniul tehnologic, în judeţul Alba 

Strategia îşi propune să identifice măsurile concrete de acţiune care să vină în sprijinul unei formări 

profesionale de calitate în domeniul tehnic, în judeţul Alba, adaptată nevoilor mediului de afaceri, 

implicând în acest demers actori activi ai pieţei muncii, astfel încât relaţiile între ei să devină funcţionale 

şi să aducă rezultate.  

Strategia a fost elaborată pornind de la o analiză a profilului economic al judeţului Alba şi a 

perspectivelor de dezvoltare economică, cu impact asupra cererii de forţă de muncă reprezentată de 

mediul de afaceri. Analiza a cuprins apoi infrastructura VET, însemnând furnizorii de formare 

profesională iniţială şi continuă, cei care pregătesc forţa de muncă calificată din economie, urmând 

analiza ofertei de forţă de muncă din judeţul Alba – elevi, tineri, adulţi, şomeri, persoane în căutarea 

unui loc de muncă, beneficiari ai formării profesionale. La finalul analizei a fost abordată infrastructura 

suport VET, însemnând instituţiile, organizaţiile, parteneriatele care sprijină în România, în general şi în 

judeţul Alba, în special, formarea profesională în domeniul tehnic. Identificarea problemelor a fost 

urmată de elaborarea unor propuneri alternative de rezolvare, respectiv de formularea direcţiilor de 

acţiune, a obiectivelor şi activităţilor pentru perioada 2018-2023.  

Realizarea Strategiei judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 

2018-2023 a fost un demers realizat în parteneriat cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, instituţiilor 

responsabile pentru formarea profesională iniţială şi continuă, autorităţi publice locale, reprezentanţi ai 

sectorului non-guvernamental. Intenţia este ca acest proces de evaluare a domeniului educaţiei şi 

formării profesionale în domeniul tehnologic să continue cu acţiuni concrete, stabilite de comun acord în 

grupuri de lucru la care să participe toţi actorii implicaţi în acest domeniu.



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 
 
 

 
 

59 

Prin analizarea PRAI si PLAI rezulta urmatoarele: PRIORITATI, OBIECTIVE SI TINTE. 

 

PRIORITATI, OBIECTIVE SI TINTE- REGIUNEA CENTRU SI JUDETUL ALBA  

PRIORITATEA 1 :  Corelarea ofertei IPT din judeţ cu nevoile de calificare 
Obiectiv: 1.1  Identificarea nevoilor de calificare 
Tinta 1.1: Obtinerea de informatii credibile, de calitate , periodic actualizate si accesibile privind 
nevoile de calificare  
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)  
Tinta 1.2.2: Cresterea nivelului de calificare si gradului de adecvare a competentelor formate la 
nevoile viitoare ale unei economii in schimbare  
Obiectiv: 1.3 :  Diversificarea serviciilor oferite prin scolile din IPT 
Tinta 1.3: Implicarea activă a scolilor TVET in programe de formare a adultilor si alte servicii in 
folosul comunitatii 
Obiectiv: 1.4 :  Asigurarea calitatii serviciilor oferite prin scolile IPT 
Tinta 1.4: Implementarea unui sistem de asigurare a calitatii in IPT  
PRIORITATEA 2 :  Dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere 
Obiectiv 2.1 :  Imbunăţtirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui 
loc de muncă 
Tinta 2.1 : Cresterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare si consiliere  
PRIORITATEA 3 :  Reabilitarea si modernizarea infrastructurii si dotarii scolilor din IPT 
Obiectiv 3.1 : Imbunătăţirea conditiilor de învăţare in IPT   
Tinta 3.1 : Reabilitarea si modernizarea infrastructurii (spatii de curs, laboratoare, 
ateliere,infrastructura de utilitati) 
Tinta 3.2: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire  

PRIORITATEA 4 :  Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din IPT 
Obiectiv: 4.1  Dezvoltarea competentelor metodice si de specialitate ale personalului didactic din 
IPT 
Tinta 4.1: Toate cadrele didactice din IPT participa anual la o forma de perfectionare metodica si de 
specialitate  
PRIORITATEA 5 : Dezvoltarea si diversificarea parteneriatului social  in IPT 
Obiectiv 5.1 :  Dezvoltarea , diversificarea si cresterea eficientei relatiilor de parteneriat , pentru 
asistarea deciziei si furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul IPT 
Tinta 5.1: Cresterea reprezentativitatii pertenerilor sociali in Consiliile de Administratie ale scolilor 
Tinta 5.2: Dezvoltarea de retele functionale de colaborare sistematica cu partenerii sociali 
PRIORITATEA 6 : Asigurarea accesului la  IPT si crestera gradului de cuprindere in educatie 
Obiectiv 6.1 : Facilitarea accesului la educatie prin IPT, prevenirea si reducerea abandonului scolar 
Tinta 6.1: Facilitarea accesului la educatie pentru elevii din categoriile dezavantajate 
Tinta 6.2: Prevenirea si reducerea abandonului scolar timpuriu 
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Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud, contribuie la atingerea obiectivelor 

şi ţintelor  la nivel judeţean după cum urmează: 

 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei şcolii cu nevoile de calificare din zonă 

Obiectiv: 1.1  Identificarea nevoilor de calificare 

§ Au fost colectate date de la AJOFM privind evoluţia şomajului în rândul absolvenţilor ; 

§ S-au realizat sondaje în rândul agenţilor economici utilizând instrumente proprii de investigare a 

pieţei muncii ; 

§ Au fost aplicate chestionare proprii pentru identificarea nevoilor de calificare ; 

§ Au fost aplicate chestionare elevilor şi angajatorilor de către comisia de orientare şcolară şi 

profesională utilizând proceduri obţinute sau produse de către această comisie ; 

 

Obiectiv: 1.2  Adaptarea ofertei pentru formarea profesionala initiala la nevoile de calificare 

 Analizând oferta de formare a şcolii în raport cu PLAI, se evidenţiază o aliniere în general bună 

la ţintele specifice şi tendinţele desprinse din PLAI. Pentru domeniile agricultura, mecanică şi comerţ, 

oferta şcolii contribuie la încadrarea în ţintele recomandate de PLAI. Având în vedere resursele de care 

dispune şcoala şi parteneriate viabile cu agenţi economici din domeniu ne propunem creşterea cifrei de 

şcolarizare pentru aceste domenii pentru încadrarea în ţintele  recomandate de  PLAI. 

 

Obiectivul 1.3:  Diversificarea serviciilor oferite de şcoală 

 Şcoala noastră nu contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv, nefiind autorizată ca furnizor de 

formare profesională pentru adulţi. Ţinând seama de cerinţe, se impun demersuri de autorizare şi 

derularea de programe de formare a adulţilor în domenii pentru care şcoala dispune de resurse. 

 

Obiectiv: 1.4 :  Asigurarea calitatii serviciilor oferite de şcoală 

 În şcoală se implementează cu succes sistemul de asigurare a calităţii. În acest an şcolar au fost 

organizate şi acţiuni de diseminare de informaţii şi experienţă în domeniu dobândite în cadrul cercurilor 

pedagogice şi a reuniunii  comisiilor pentru asigurarea calităţii . 
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PRIORITATEA 2 :  Dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere 

Obiectiv 2.1 :  Imbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea 

unui loc de muncă. 

 La nivelul şcolii s-au elaborat  materiale în sprijinul orientării carierei. Au fost organizate în 

acest an şcolar lectorate, prezentări de materiale publicitare, vizite la agenţi economici care au prezentat 

elevilor materiale informative despre nevoia de calificare . A fost organizată anual ”Ziua porţilor 

deschise” activitate la care au participat elevi, părinţi, agenţi economici şi unde s-a prezentat oferta 

școlară pentru anul şcolar următor, a fost vizitată şcoala, atelierele pentru instruire practică, 

laboratoarele şi cabinetele de specialitate.  

 

PRIORITATEA 3 :  Reabilitarea si modernizarea infrastructurii si dotării şcolii 

Obiectiv 3.1 : Imbunătăţirea conditiilor de învăţare  

 Şcoala are autorizaţie sanitară de funcţionare . S-a realizat evaluarea riscului la locul de muncă, 

au fost realizate amenajări pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi şi există rampe de acces pentru 

acestea.  

Tinta 3.1 : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii (spatii de curs, laboratoare, ateliere, 

infrastructura de utilitati). 

 Pe lângă reabilitările şi modernizările realizate prin, programe guvernamentale şi alte programe, 

se mai are în vedere amenajarea curţii şcolii şi a terenurilor de sport în condiţiile obţinerii fondurilor 

necesare. 

Tinta 3.2: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregatire. 

 S-au achizitionat echipamente pentru fiecare catedra in limita fondurilor disponibile. 

 

PRIORITATEA 4. Dezvoltarea competentelor profesionale ale resurselor umane din scoala 

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

ÎPT 

 Toate cadrele didactice au participat la activităţile metodice organizate la nivel local şi judeţean. 
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PRIORITATEA 5.  Dezvoltarea si diversificarea parteneriatului social  

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

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

 Şcoala a realizat contracte de pregătire practică cu agenţii economici. 

 PRIORITATEA 6.  Asigurarea accesului la IPT şi cresterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectiv: 6.1. Facilitarea accesului la educatie prin învăţământul profesional şi tehnic, prevenirea 

şi reducerea abandonului şcolar. 

 Şcoala crează condiţii pentru reducerea abandonului şcolar elevilor oferinduli-se posibilităţi de 

cazare în internat, sunt decontate abonamentele pentru transport tuturor elevilor. Pentru elevii care 

doresc schimbarea traseului de profesionalizare s-a stabilit program de consultaţii pentru pregătirea 

examenelor de diferenţe. Au fost realizate programe individuale de învăţare pentru elevii cu dificultăţi 

de învăţare în colaborare cu consilierul şcolar. Şcoala are o bună colaborare cu familiile elevilor cu risc 

de abandon timpuriu.  
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II. ANALIZA NEVOILOR 
 

II.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
Analizele din PLAI 2017-2023 jud. Alba urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice, ale pieţei 

muncii şi economiei județului (din perspectiva cererii actuale şi viitoare de educaţie), precum şi situaţia 

curentă a învăţământului profesional şi tehnic regional (oferta de educaţie şi formare profesională).  

Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele 

tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei.  

Constatările demografice recomandă măsuri la nivelul reţelei şcolare pentru raţionalizarea ofertei în 

raport cu nevoile de calificare şi acoperirea teritorială (segmentarea ofertei prin diferenţiere/ 

eliminarea paralelismelor între şcoli teritorial apropiate), asigurarea accesului la educaţie şi formare 

profesională (cu accent pe calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor), optimizarea resurselor 

(concentrarea resurselor în şcoli viabile în paralel cu rezolvarea problemelor de acces / investiţii în 

şcolile din zone cu mobilitate redusă din motive obiective- infrastructura de transport deficitară/zone 

mai izolate/condiţii sociale precare, etc.). De asemenea, invită şcolile să colaboreze în reţea şi să-şi 

diversifice oferta de servicii (în special prin formarea adulţilor, pentru compensarea pierderilor de 

populaţie şcolară).  

Din analiza mediului economic județean si regional se desprind concluziile cu privire la 

creşterea încurajatoare a investiţiilor (industrie, tranzacţii imobiliare, comerţ, transport, depozitare şi 

comunicaţii) și dinamica firmelor mici şi mijlocii.  

În analiza mediului economic judeţean se constată ponderea semnificativă a serviciilor (cu cea 

mai mare contribuţie în formarea PIB județean) și se deduc ramurile reprezentative pentru industria 

județului și se subliniază potențialul de dezvoltare în construcții. După restructurări masive din anii '90 

judeţul Alba îşi păstrează un profil industrial semnificativ. Se desprind concluziile cu privire la investiţii 

(industria prelucrătoare beneficiază de cea mai mare pondere din totalul investiţiilor brute la nivel 

judeţean), existența parcurilor industriale, prezența în creștere a firmelor cu capital străin, în special în 

industria prelucrătoare. Ponderea relativ mare a industriei comparativ cu media europeană, corelată cu 

evoluţiile descrescătoare din ultimii ani (cu semne de revenire privind ponderea industriei) sugerează că 

evoluţiile viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale crescânde, 

prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri industriale cu valoare adăugată mare.  

Se subliniază totodată nevoile de modernizare şi eficientizare a agriculturii. În condiţiile în care 

zona montană acoperă o parte semnificativă din suprafaţa judeţului, o secţiune distinctă este afectată 
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analizării problematicii ruralului montan, din perspectiva socio-economică a localităţilor şi gospodăriilor 

ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării durabile - conducând la nevoia unui program coerent de măsuri specifice 

în educaţie şi formare profesională în judeţ.  

De asemenea, se menţionează necesitatea relansării activităţii de cercetare-dezvoltare şi de 

creştere a legăturii cu mediul economic şi nevoile acestuia.  

Principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai ales a 

populaţiei ocupate. În judeţul Alba rata de ocupare a tresurselor de muncă este mai mare decât la nivel 

naţional şi regional. La 31 martie 2015, rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului se situează peste 

media naţională şi regională. Cele mai îngrijorătoare constatări sunt în legătură cu rata mare a şomajul 

tinerilor din grupa 15-24 ani în regiunea Centru. Indicatorii analizaţi la nivel regional privind evoluţia şi 

structura comparativă pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate şi a şomerilor evidenţiază că şansele de 

ocupare, respectiv de evitare a şomajului, cresc odată cu creşterea nivelului de instruire. Se constată 

decalaje semnificative pe medii rezidenţiale în structura ocupării pe niveluri de educaţie (nivelul de 

instruire al populaţiei ocupate din mediul rural fiind mult mai scăzut decât în mediul urban).  

Similar cu evoluţia PIB, se constată în ultimii ani tendinţa de scădere constantă a numărului şi 

ponderii populaţiei ocupate (civile) în industrie şi agricultură, în paralel cu creşterea în servicii şi în 

construcţii.  

Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 

2020, 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" oferă repere 

importante pentru planificarea ofertei educaționale. Capitolul privind educaţia şi formarea profesională 

analizează contextul european şi naţional, precum şi principalii indicatori care definesc contextul 

educaţional, evoluţia populaţiei şcolare, cheltuielile/elev, situaţia resurselor umane din învăţământul 

profesional şi tehnic, condiţiile de învăţare (baza materială), cheltuielile medii alocate/elev, numărul de 

elevi care revin unui profesor, implicaţiile descentralizării funcţionale şi importanţa implicării 

partenerilor sociali, gradul de acoperire al serviciilor de orientare şi consiliere, opţiunile elevilor pentru 

ÎPT, evoluţia ratelor de cuprindere în educaţie şi de abandon şcolar, ratele de tranziţie pe niveluri 

educaţionale, etc. O analiză detaliată este dedicată ofertei curente pentru formarea profesională iniţială prin 

ÎPT, constatându-se progresul rezultat pe baza exerciţiilor de planificare strategică (PLAI).  
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II.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN (AUTOEVALUAREA) 

 
Analiza mediului intern se bazează pe următoarele documente: 

• rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori; 

• rapoartele de autoevaluare, anuale, întocmite la nivelul catedrelor; 

• concluziile întâlnirilor profesorale la nivelul ariilor curriculare; 

• datele statistice anuale privind examenele de admitere şi de absolvire, inserţie 

profesională, ş.a. 

Autoevaluarea realizată cuprinde toate activităţile şi elementele şcolii: 

• calificări şi curriculum; 

• predarea şi învăţarea; 

• materiale şi resurse didactice; 

• rezultatele elevilor; 

• consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor; 

• resursele fizice şi umane; 

• parteneriate şi colaborări; 

Calificări şi curriculum 
 

Pentru  anul şcolar 2016-2017 s-au aprobat următoarele discipline opţionale: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
opțional 
aprobat 

Clasa Aria 
curriculară 

Nr. ore pe 
săptămână/Total 

ore pe an 

Profesor 
propunător 

Specializarea 
de pe 

diplomă a 
profesorului 
propunător  

Obs. 
 

1. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a V-
a Tehnologii 1/35 

prof. 
Tocaciu 
Camelia 

Chimie - 
TIC 

 

2. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a VI-
a Tehnologii 1/35 

prof. 
Tocaciu 
Camelia 

Chimie - 
TIC  

3. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a 
VII-
a 

Tehnologii 1/35 
prof. 
Tocaciu 
Camelia 

Chimie - 
TIC  
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4. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a 
VIII-
a 

Tehnologii 1/35 
prof. 
Filimon 
Dana 

Fizică - 
TIC  

5. 
Microclimatul 
în fermele 
zootehnice 

a IX-
a Tehnologii 30/90 medic Vass 

Paraschiva 
Medic 
veterinar  

6. 

Igiena și 
protecția 
muncii la 
culturile de 
câmp 

a IX-
a 
înv. 
prof. 
3 ani 

Tehnologii 30/150 ing. Man 
Aurica 

Ing. 
mecanic 
agricol - 
TIC 

 

7. 

Producerea și 
depozitarea 
plantelor 
furajere 

a X-
a Tehnologii 30/90 medic Vass 

Paraschiva 
Medic 
veterinar  

8 Tehnici 
comerciale 

a X-
a 
înv. 
prof. 
3 
ani 

Tehnologii 30/270 ing. Man 
Aurica 

Ing. 
mecanic 
agricol - 
TIC 

 

 
 

 
În anul şcolar 2016 – 2017 s-a realizat urmatorul plan de școlarizare: 

 
CLASA Nr.cls./nr.elev

i 
PROFILUL CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ 

                  Liceu ZI 
IX-a -Rd                    22 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
X-a -Rd                       21 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
XI-a Rd –                    21 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
XII-a Rd -                   21 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
                                                                                                 4 CLASE ZI =  85  elevi 
                  Liceu SERAL 

X-a BP Rd. PENIT.AIUD      9 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
XI-a-BP SEM.I- PENIT.   4 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
XI-a-BP SEM.II-PENIT. 7 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
IX-a As Rd                      28 Tehnic/Mecanică Tehnician transporturi 
X-a As Rd                       30 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
XI-a As Rd-                   28 Tehnic Tehnician transporturi 
XI-a D- din sem II                     28 Servicii Tehnician în activități de 

comerț 
XII-a As Rd                    31 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
XII-a Bs Rd                     31 Mecanică Tehnician mecatronist 
XIII-a As Rd                  31 Mecanică Tehnician transporturi 
XIII-a Bs Rd                 31 Resurse naturale şi protecţia  mediului Tehnician în agricultură 
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                                                                                           11  CLASE seral =   258 elevi 
5 clase ŞCOALĂ PROFESIOLALĂ= 67 elevi 

Clasa Nr. 
elevi 

DOMENIUL CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ 

IX-a  B                         18 AGRICULTURĂ Lucrător în agroturism 
IX-* Bp   PENIT.    9 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 
X-Bp                         18 COMERŢ Comerciant vânzător 
XI-Bp                       19 COMERŢ Comerciant vânzător 
XI-* Cp   PENIT.    3 MECANICĂ Mecanic agricol 

2 clase ŞCOALĂ POSTLICEALĂ=56 elevi 
Clasa Nr. 

elevi 
DOMENIUL CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ 
ANUL I –  28 COMERŢ ASISTENT MANAGER 
ANUL II –  28 COMERŢ ASISTENT MANAGER 

 
 
TOTAL  : 29 clase =  570  elevi 
 

Nivelul de pregătire al elevilor admişi la școala noastră este în general slab. Un procent de 60% 

din elevii admişi provin de la şcolile generale din municipiu, iar restul de 40% de la şcolile generale din 

mediul rural. 

Oferta educaţională s-a corelat cu cerinţele pieţei muncii. 

Pentru elaborarea curriculumului de dezvoltare locală au fost consultaţi agenţi economici pentru 

adaptarea la cerinţele specificului local. 

 
 

Pentru  anul şcolar 2017-2018 s-au aprobat următoarele discipline opţionale: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
opțional 
aprobat 

Clasa Aria 
curriculară 

Nr. ore pe 
săptămână/Total 

ore pe an 

Profesor 
propunător 

Specializarea 
de pe 

diplomă a 
profesorului 
propunător  

Obs. 
 

1. 
Cunoașterea  
Pământului 
 

a V-
a 

Opțional 
integrat 1/35 

prof. 
Dancea 
Alina 

Geografie 
 

2. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a VI-
a Tehnologii 1/35 

prof. 
Tocaciu 
Camelia 

Chimie - 
TIC  

3. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a 
VII-
a 

Tehnologii 1/35 
prof. 
Tocaciu 
Camelia 

Chimie - 
TIC  
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4. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a 
VIII-
a 

Tehnologii 1/35 
prof. 
Filimon 
Dana 

Fizică - 
TIC  

5. 
Microclimatul 
în fermele 
zootehnice 

a IX-
a Tehnologii 30/90 

medic Vass 
Paraschiva,  
 prof.Man 
Lenuța 

Medic 
veterinar, 
 
zootehnie 

 

6. 
Activitatea 
unității 
economice 

a IX-
a 
înv. 
prof. 
3 ani 

Tehnologii 30/150 ing. Man 
Aurica 

Ing. 
mecanic 
agricol - 
TIC 

 

7. 

Producerea și 
depozitarea 
plantelor 
furajere 

a X-
a Tehnologii 30/90 ing. Man 

Aurica 

Ing. 
mecanic 
agricol - 
TIC 

 

8 
Cultivarea 
plantelor 
furajere 

a X-
a 
înv. 
prof. 
3 
ani 

Tehnologii 30/270 ing. Man 
Aurica 

Ing. 
mecanic 
agricol - 
TIC 

 

 
 
În anul şcolar 2017– 2018 s-a realizat urmatorul plan de școlarizare: 
 

CLASA Nr.elevi PROFILUL CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

                  Liceu ZI 
IX-a -Rd                     22 Resurse naturale şi protecţia 

mediului 
Tehnician veterinar 

X-a -Rd                     17 Resurse naturale şi protecţia 
mediului 

Tehnician veterinar 

XI-a -Rd                       22 Resurse naturale şi protecţia 
mediului 

Tehnician veterinar 

XII-a Rd                     18 Resurse naturale şi protecţia 
mediului 

Tehnician veterinar 

                                                                                                 4 CLASE ZI  
                  Liceu SERAL 

IX-a As                              28 Resurse naturale şi protecţia 
mediului 

Tehnician în agricultură 

X-a As Rd                         32 Tehnic Tehnician transporturi 
XI-a As Rd                        31 Resurse naturale şi protecţia 

mediului 
Tehnician în agricultură 

XI-a Ds Rd-din 
sem.II     

32 Tehnic Tehnician transporturi 

XII-a As Rd-                     30 Tehnic Tehnician transporturi 
XII-a Ds  Rd                     30 Servicii Tehnician în activități de comerț 
XIII-a As  29 Resurse naturale şi protecţia Tehnician în agricultură 
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8  CLASE seral  
 clase ŞCOALĂ PROFESIOLALĂ = 5 clase= 68 elevi 
2 clase ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 
Clasa Nr. elevi DOMENIUL CALIFICAREA PROFESIONALĂ 
ANUL I –  28 COMERŢ ASISTENT MANAGER 
ANUL II –  29 COMERŢ ASISTENT MANAGER 
 
                                                                                                 

 
Pentru  anul şcolar 2018-2019 s-au aprobat următoarele discipline opţionale: 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
opțional 
propus 

Clasa Aria 
curriculară 

Nr. ore pe 
săptămână/Total 

ore pe an Profesor 
propunător 

Specializarea 
de pe 

diplomă a 
profesorului 
propunător 

Obs. 

1. Meteorologie 
elementară a VI-a Opțional 

integrat 1/35 Dancea 
Alina Geografie  

2. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a VII-a Tehnologii 

1/35 
 Tocaciu 
Camelia Chimie - TIC  

3. 

Tehnologia 
informației și 
a 
comunicațiilor 

a VIII-a Tehnologii 

1/35 
 Filimon 
Dana Fizică - TIC  

4. 
Microclimatul 
în fermele 
zootehnice 

a IX-a Tehnologii 30/90  Vass 
Paraschiva 

Medic 
veterinar  

5. 

Igiena și 
protecția 
muncii la 
culturile de 
câmp 

a IX-a   
înv. prof. 
3 ani 

Tehnologii 30/150 Man Aurica Ing. mecanic 
agricol - TIC  

6. 

Producerea și 
depozitarea 
plantelor 
furajere 

a X-a Tehnologii 30/90 Man Aurica Ing. mecanic 
agricol - TIC  

mediului 
XIII-a Bs Rd                     28 Tehnic Tehnician mecatronist 

Clasa Nr. elevi DOMENIUL CALIFICAREA PROFESIONALĂ 
IX-a                            17 COMERŢ Comerciant vânzător 
X-a  B                         12 AGRICULTURĂ Lucrător în agroturism 
XI-Bp                         17 COMERŢ Comerciant vânzător 

PENITANCIAR AIUD 
Înv. special 

   

IX*-a PENIT           14 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 
X-* Bp   PENIT.     9 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 
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7. 

Calcul 
economic și 
completarea 
documentelor 
pentru 
tranzacții 
economice 

a X-a înv. 
prof. 3 ani Tehnologii 30/270  Man 

Aurica 
Ing. mecanic 
agricol - TIC  

8. 

Igiena și 
protecția 
muncii la 
culturile de 
câmp 

a IX*-a   
înv.special 
prof. 4 ani 

Tehnologii 

30/120 

Man Aurica Ing. mecanic 
agricol - TIC  

9. Agricultura 
ecologică 

a X*-a 
înv.special 
prof. 4 ani 

Tehnologii 
30/120  Vass 

Paraschiva 
Medic 
veterinar  

 
În anul şcolar 2018– 2019 s-a realizat urmatorul plan de școlarizare: 
 

CLASA Nr.elevi PROFILUL CALIFICAREA 
PROFESIONALĂ 

                  Liceu ZI-4 CLASE - 81  ELEVI 
a IX-a A                      21 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
a X-a   A                     20 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
a XI-a  A                   18 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
a XII-a A                    22 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
                                                                                                  
                  Liceu SERAL- 8 CLSE- 242   ELEVI 
a IX-a  As                30 Servicii Tehnician în activități de comerț 
a X-a As                   32 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
a XI-a  As                32 Tehnic Tehnician transporturi 
a XI-a  Bs         32 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
a XII-a  As              32 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
a XII-a  Bs              32 Tehnic Tehnician transporturi 
a XIII-a   As              25 Tehnic Tehnician transporturi 
a XIII-a  Bs             27 Servicii Tehnician în activități de comerț 
Clasa Nr. elevi DOMENIUL CALIFICAREA PROFESIONALĂ 
                                   
ÎNV. DUAL 
a IX-a   
 

Bp          11 AGRICULTURĂ HORTICULTOR 

Cp 10 AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM 

a X-a  Bp     (prof.3ani)              13 COMERŢ Comerciant vânzător 
a XI-a  Bp    (prof.3ani)             13 AGRICULTURĂ Lucrător în agroturism 
                    
PENITANCIAR AIUD 

Înv. special 

   

a IX*-a BP       13 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 
a  X*-a  BP            11 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 
Clasa Nr. elevi DOMENIUL CALIFICAREA PROFESIONALĂ 
ANUL II                  28 COMERŢ ASISTENT MANAGER 

clase ŞCOALĂ PROFESIOLALĂ  5 CLASE (1-ÎNV. DUAL+2 șc.prof.3 ani=26 elevi,  
2 ÎNV.SPECIAL PENIT.=24 elevi)-TOTAL 71 elevi ELEVI 
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TOTAL LICEU = 323 elevi      ÎNV. PRIMAR = 2 clase= 35 elevi        ȘC.GIMNAZIALĂ=2 clase= 29 elevi 
-4 clase liceu zi =  81 elevi         cl.preg.+ cla IV-a=(10+11)= 21 elevi         -cl.a VI-a+cl.a VIII-a=(9+7)= 16 elevi 
-8 clase liceu seral = 242 elevi    -cl.a II-a+ cl.a III-a=(9=7+7)= 14 elevi                             -cl.a VII-a= 13 elevi 
                                                                       GPN CIUMBRUD-2 grupe = 37 copii (21 români+16 mag.) 
                                                                                                                                                                                                            
                              T O T A L  CLASE = 24;    T O T A L   E L E V I:_523 elevi  
                                                                                                                                            
Pentru  anul şcolar 2019-2020 s-au aprobat următoarele discipline opţionale: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire opțional 
propus Clasa Aria 

curriculară 

Nr. ore pe 
săptămână/Total 

ore pe an Profesor 
propunător 

Specializarea 
de pe 

diplomă a 
profesorului 
propunător 

Obs. 

1. Cunoașterea 
Pământului a V-a 

Opțional 
integrat 
 

1/34 Dancea 
Alina Geografie  

2. Recorduri 
geografice a VII-a 

Opțional 
integrat 
 

1/34  Dancea 
Alina Geografie  

3. Geografia 
turismului a VIII-a 

Opțional 
integrat 
 

1/34 Dancea 
Alina Geografie  

4. Microclimatul în 
fermele zootehnice a IX-a 

 
Tehnologii 
 

30/90  Vass 
Paraschiva 

Medic 
veterinar  

5. 

Igiena și protecția 
muncii la culturile 
de câmp 
 

a IX-a   
înv. 
prof.dual 

Tehnologii 30/150 Man Aurica Ing. mecanic 
agricol – TIC  

6. 

Producerea și 
depozitarea 
plantelor 
furajere/Zootehnie 
în ferme moderne 
 

a X-a Tehnologii 30/90 Man Aurica Ing. mecanic 
agricol – TIC  

7. Agricultura 
ecologică 

a X-a înv. 
prof. dual 
 

Tehnologii 30/270  Man 
Aurica 

Ing. mecanic 
agricol – TIC  

8. 
Igiena și protecția 
muncii la culturile 
de câmp 

a IX*-a   
înv.special 
prof. 4 ani 
 

Tehnologii 

 
30/120 Man Aurica Ing. mecanic 

agricol – TIC  

9. Agricultura 
ecologică 

a X*-a 
înv.special 
prof. 4 ani 
 

Tehnologii 

 
30/120  Vass 

Paraschiva 
Medic 
veterinar  

10. 
Animale de 
companie -  Totul 
despre câine 

a  XI-a Tehnologii 
 

2/66 
Baidoc 
Mihaela 
Susana 

Ing. agricol  
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În anul şcolar 2019– 2020 s-a realizat urmatorul plan de școlarizare: 

                                                                                                                                    
 

      
CLASA Nr.elevi PROFILUL CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

                  Liceu ZI-4 CLASE - 76  ELEVI 
a IX-a A                      22 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
a X-a   A                   18 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
a XI-a  A                 20 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
a XII-a A               16 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
                                                                                                  
                  Liceu SERAL - 8 CLSE - 266   ELEVI 
a IX-a As                 34 Tehnic Tehnician mecatronist 
a X-a  As                   33 Servicii Tehnician în activități de comerț 
a XI-a As                34 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
a XI-a Bs      34 Servicii Tehnician în activități de comerț 
a XII-a  As              34 Tehnic Tehnician transporturi 
a XII-a  Bs               34 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
a XIII-a  As          30 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
a XIII-a  Bs        33 Tehnic Tehnician transporturi 

 clase ŞCOALĂ PROFESIOLALĂ  5 CLASE (2-ÎNV. DUAL=41 elevi +1 șc.prof.3 ani=14 elevi,  
2 ÎNV.SPECIAL PENIT.=15 elevi)-TOTAL 70 elevi  

Clasa Nr. elevi DOMENIUL CALIFICAREA PROFESIONALĂ 
                                   
ÎNV. DUAL 
a IX-a   
                 

Bp          11 AGRICULTURĂ HORTICULTOR 

Cp 12 AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM 

 

11. 

 
Tehnologie 
comercială 
 
 

a XI-a  
înv. prof. 
de 3 ani 

Tehnologii 

 
30/300 Vârteiu 

Petru 
Daniel 

Economist  

12. 

Patologia 
medicală a 
animalelor 
domestice 
 

a XII-a Tehnologii 

 
2/66  Vass 

Paraschiva 
Medic 
veterinar  

13 
Autorități și 
legislație în 
transporturi 

a  XII-a, 
seral Tehnologii 

 
4/ 132 

- - 

Programa 
școlară 

OMEC nr. 
3172/30.01 

2006 

14  

Tehnologii 
specifice de 
creștere a 
animalelor 

a  XII-a 
seral Tehnologii 

 
4/132 

- - 

Programa 
școlară 

OMEC nr. 
3172/30.01 

2006 
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a X-a  Bp   ÎNV.DUAL   
               

Bp          9 AGRICULTURĂ HORTICULTOR 
Cp 9 AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM 

a XI-a  Bp    (prof.3ani)            14 COMERŢ Comerciant vânzător 
                    
                      PENITANCIAR 
AIUD 

Înv. special 

   

a IX*-a BP      12 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 
a  X*-a  BP           3 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 

TOTAL LICEU = 342 elevi         ÎNV. PRIMAR = 2 clase= 27 elevi      ȘC.GIMNAZIALĂ=3 clase= 37 elevi 
-4 clase liceu zi =  76 elevi            -cl.preg.+ cla I-a=(3+10)= 13 elevi            -cl.a V-a= 13 elevi 
-8 clase liceu seral = 266 elevi       -cl.a III-a+ cl.a IV-a=(7+7)= 14 elevi       -cl.a VII-a= 12 elevi   -cl. a VIII-a = 
12 
 -șc.profesională = 70 elevi                     
 GPN CIUMBRUD - 2 grupe = 40 copii (26 români+14 mag.) 
                                                                                                                                                                                                            
T O T A L  CLASE  =  24  ;    T O T A L   E L E V I:_516 elevi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
În anul şcolar 2020– 2021 s-a realizat urmatorul plan de școlarizare: 
 

                       
CLASA Nr.elevi PROFILUL CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ 

                  Liceu ZI-3 CLASE - 54  ELEVI 
a X-a A                      16 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
a XI-a   A                       19 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
a XII-a  A                 19 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician veterinar 
	 	 	 	                                                                                                  
                  Liceu SERAL - 8 CLASE - 261   ELEVI 
a IX-a   As               30 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
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a X-a As                   34 Tehnic Tehnician mecatronist 
a XI-a  As                   33 Servicii Tehnician în activități de comerț 
a XI-a  Bs     29 Tehnic Tehnician transporturi 
a XII-a As                33 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 
a XII-a Bs                34 Servicii Tehnician în activități de comerț 
a XIII-a  As              34 Tehnic Tehnician transporturi 
a XIII-a  Bs            34 Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în agricultură 

 clase ŞCOALĂ PROFESIOLALĂ  5 CLASE (3 clase șc.prof.3 ani=63 elevi, 
2clase ÎNV.SPECIAL PENIT.= 21elevi)-TOTAL 84 elevi  
 

Clasa Nr. elevi DOMENIUL CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

a IX-a  Bp      -ÎNV.PROF.3  
ANI 

31 AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM 

                         
a X-a   
                 

Bp          7 AGRICULTURĂ HORTICULTOR 

Cp 10 AGRICULTURĂ LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM 

a XI-a  Bp           
               

       
15 

 
AGRICULTURĂ 

 
LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM 

	 	 	 	 PENITANCIAR AIUD 
Înv. special 

   

a IX*-a BP       14 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 

a  X*-a  BP            7 AGRICULTURĂ Agricultor culturi de câmp 
TOTAL LICEU = 315 elevi      ÎNV. PRIMAR = 2 clase= 26 elevi         ȘC.GIMNAZIALĂ=2 clase=  25 elevi 
-3 clase liceu zi =  54 elevi     -cl.preg.+ cla IV-a=(5+7)= 12 elevi           -cl.a V-a+ cl.a VIII-a=( 6 + 9)= 15 elevi 
-8 clase liceu seral = 261 elevi    -cl.a I-a+ cl.a II-a=(4+10)= 14 elevi              -cl.a VI-a= 10 elevi 
 -șc.profesională = 84 elevi                                                                                                                              
                                                 GPN CIUMBRUD - 2 grupe = 30 copii (18 români+12 mag.) 
                                                                                                                                                                                                            
                                        T O T A L  CLASE  =  22  ;    T O T A L   E L E V I:_480 elevi  
                                                                                                                                            
 
Pentru  anul şcolar 2020-2021 s-au aprobat următoarele discipline opţionale: 
 

Nr. 
crt Denumire opțional propus Clasa Aria curriculară 

Specializarea de 
pe diplomă a 
profesorului 
propunător 

 

Obs. 

1 Călători prin EUROPA a V-a  Opțional integrat Limba engleză  

2 Călători prin EUROPA a VI-a Opțional integrat Limba engleză  

  3 Matematică și științe în 
societatea cunoașterii a VIII-a Opțional integrat  Matematică 

Programa 
școlară 

OMEN nr. 
3806/29.05.2

013 
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4 

Completarea documentelor 
aferente activităților de 
aprovizionare și vânzare din 
unitatea agricolă 

a IX-a Tehnologii Medic veterinar  

5 
Tehnologii moderne în 
exploatațiile agricole și 
zootehnice 

a IX-a   
înv. 
prof. 3 
ani 

Tehnologii Ing. agronom 
Ing. agronom  

6 Agropedologia în sera 
modernă a X-a Tehnologii Medic veterinar  

7 Influența factorilor climatici 
asupra culturilor agricole 

a X-a 
înv. 
prof. 3 
ani 

Tehnologii Medic veterinar 
Ing. agronom  

8 
Tehnologii moderne în 
exploatațiile agricole și 
zootehnice 

a IX*-a   
înv.spec
ial prof. 
4 ani 

Tehnologii Ing. agronom 
Ing. agronom  

9 Influența factorilor climatici 
asupra culturilor agricole 

a X*-a 
înv.spec
ial prof. 
4 ani 

Tehnologii Medic veterinar 
Ing. agronom  

 
10 

Animale de companie -  
Totul despre câine 
 

a  XI-a Tehnologii Medic veterinar  

11 

 
Principiile integrării 
armonioase în agroturism 
 

a XI-a  
înv. 
prof. de 
3 ani 

Tehnologii Ing. agronom 
Ing. agronom  

12 
Patologia medicală a 
animalelor domestice 
 

a XII-a Tehnologii Medic veterinar  

13 Arboricultura ornamentală 
și arhitectură peisageră 

a  XII-a, 
seral Tehnologii Medic veterinar  

14 Strategiile unui comerț 
modern 

a  XII-a 
seral Tehnologii Economist  

15 Mentenanța  sistemelor 
automobilului modern 

a  XIII-a  
seral Tehnologii Ing.mecanic  

16 Producerea și ameliorarea 
vinurilor 

a  XIII-a  
seral Tehnologii Medic veterinar 

Ing. agronom  
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Predarea şi învăţarea  

                  Obiectivul major al reformei sub aspect curricular este realizarea calităţii învăţământului la 

nivelul şcolii. Activitatea didactică s-a realizat în bune condiţii, conform cerinţelor actuale de proiectare 

şi evaluare a procesului instructiv educativ. Afirmaţia este întărită de asistenţele echipei manageriale 

prin fişele de observaţii şi inspecţiile speciale realizate.  

Cadrele didactice în procent de 90% îşi întocmesc corect portofoliile, le completează cu noutăţile 

didactice apărute şi le utilizează funcţional. Elevii primesc ajutor pentru obţinerea informaţiilor 

necesare, de la profesori, diriginţi, biblioteca şcolii, internet (site-ul şcolii) şi pliantul şcolii (oferta 

educaţională). Strategiile didactice favorizează învăţarea activă având caracter participativ din partea 

elevilor. Tot mai multe cadre didactice pun în practică principiile benefice ale învăţării centrate pe elev, 

astfel orele de predare-învăţare devenind mai atractive. 

În elaborarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale se urmărește organizarea 

conținuturilor în vederea formării competențelor profesionale specifice profilului claselor şi nivelului de 

pregătire al elevilor.  

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

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

nivelul scăzut la elevii noștri cauzate de: vocabularul sărac, dificultăţi în aplicarea deprinderilor 

elementare (scris, citit, socotit), lacune în cunoștințele de bază, lipsa abilităţilor de studiu independent 

dar şi de grup.  

Ţinând cont de aceste aspecte se impune promovarea învăţării centrate pe elev și utilizarea în 

strategiile didactice a metodelor de predare-învăţare activ-participative moderne. În cadrul comisiilor 

metodice se pune tot mai mult accent pe realizarea lecțiilor demonstrative utilizând mijloace IT, care 

sunt agreate de către elevi deoarece atingerea competențelor ține cont de toate stilurile de învățare.  

Se urmăreşte evaluarea continuă a progresului şcolar atât prin metodele tradiţionale 

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

portofolii, testări, fişe de observaţii etc. 

Ca dovadă stau documentele de planificare a unităţilor de învăţare, lecţiile demonstrative care 

s-au desfăşurat în comisiile metodice în ultimii trei ani şcolari, portofoliile profesorilor care conţin toate 

documentele legate de tehnicile activ- participative folosite la lecţii, fişele de interasistenţe ale 

comisiilor metodice şi fişele de monitorizare internă realizate de către Comisia pentru evaluarea şi 
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asigurarea calităţii. Au fost avizate de către ISJ Alba şi CLDPS, programe pentru curriculum în 

dezvoltare locală, auxiliare curriculare/caiete de practică, pentru fiecare calificare din oferta 

educaţională. Conţinutul programelor este în concordanţă cu sugestiile reprezentanţilor agenţilor 

economici cu care şcoala are încheiate convenţii de colaborare şi la care se desfăşoară practica 

comasată. Ca rezultat al bunei colaborări cu agenţii economici, cu instituţiile publice locale, în cadrul 

şcolii funcţionează învăţământul profesional de tip dual, începând cu anul şcolar 2018-2019. Majoritatea 

elevilor înscrişi la învăţământul professional de trei ani beneficiază de bursă profesională privată şi alte 

facilităţi ( echipament de protecţie,masă, transport gratuit la şi de la locul de practică).  

Punctele cheie identificate şi consemnate în rapoartele CEAC sunt:  

- întregul proces de predare-învăţare se desfăşoară în cabinete, laboratoare şi ateliere de 

specialitate care îndeplinesc standardele minimale cerute  

- elevii au acces la resursele de învăţare care răspund nevoilor lor  

- programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, în 

condiţiile prevăzute de lege  

- obiectivele învăţării sunt adaptate nevoilor elevilor şi asigură egalitatea şanselor  

- elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca 

evaluarea finală să aibă loc 

 - procedurile şi condiţiile privind examenele de absolvire şi metodologia de continuare a 

studiilor la terminarea unui ciclu sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor interesaţi  

- membrii managementului se asigură că sistemul de management al calităţii al organizaţiei 

este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătăţit  

- toţi membrii personalului sunt implicaţi in implementarea asigurării calităţii  

- autoevaluările sistemului de calitate se fac anual şi sunt validate de către ISJ  

- resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe activ  

- programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc şi de a 

răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul 

acestora  
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- managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare  

- toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului de autoevaluare 

Baza materială 
 
Clădiri : Pavilionul I, II, III, IV, central, grădiniţă, CDI 

Pavilionul I – cu două nivele şi cuprinde 3 laboratoare 

-  cabinet circulaţie, cabinet  mecanică, 

cabinet contabilitate, birouri administrative. 

Pavilionul II – cu două nivele şi cuprinde: 

-  laborator industrie alimentară, laborator 

patologie veterinară, cabinet zootehnie, 

cabinet agricultură, cabinet protecţia 

plantelor. 

Pavilionul III – cu un nivel  şi cuprinde laboratorul de 

biologie, sala de sport, clubul Adolesceţa (realizat prin 

implementarea proiectului de granturi şcolare în anul şcolar 2007-

2008) şi ateliere.  

 

Pavilionul central – cu două nivele şi cuprinde : 

- 5 săli de clasă, laborator fizică, laborator chimie, laborator multimedia, sală profesorală,  

direcţiune şi secretariat 

Clubul ADOLESCENŢA funcţionează din luna noiembrie 2007 şi este dotat cu 3 calculatoare 

conectate la  Internet şi sistem de sonorizare. Este un loc 

de creaţie şi relaxare în care elevii: 

• Redactează periodic revista ADOLESCENŢA 

• Actualizează permanent site-ul web al şcolii 

• Pregătesc materiale pentru promovarea imaginii 

şcolii şi a activităţilor extraşcolare 

• Organizează programe artistice, concursuri şi baluri 

cu ocazia unor evenimente 
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Pavilionul IV – cu un nivel şi cuprinde biblioteca, arhiva şi 

sala festivă. 

Toate aceste pavilioane şi clădiri conţin laboratoare, 

cabinete şi ateliere dotate cu material didactic necesar desfăşurării 

procesului instructiv-educativ. În funcţie de fondurile disponibile 

unele dintre acestea sunt dotate corespunzător cerinţelor actuale 

(laboratoarele AEL, cabinetul de circulaţie, sălile de sport, CDI, 

clubul Adolescenţa), iar altele urmează să fie modernizate. 

Spaţiul destinat învăţământului preşcolar este o clădire modernă renovată recent după 

cerinţele actuale şi autorizată sanitar. 

Centrul de Documentare şi Informare este  un spaţiu 

primitor, cald şi modern, care oferă şcolii şi comunităţii: 

• accesul la Internet 

• o mare varietate de cărţi şi documente pe diverse suporturi 

• posibilitatea realizării unor expoziţii, organizării unor 

simpozioane, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, 

mese rotunde, întâlniri cu personalităţi din diferite domenii. 

Parcul auto al şcolii, destinat orelor de conducere auto, conţine 2 autoturisme Dacia şi  

2 tractoare U650M. 

Parcul dendrologic se întinde pe o suprafaţă de aproximativ de 3,45 hectare şi este un  simbol 

al şcolii şi comunităţii. A fost înfiinţat în 1935 şi este rezultatul muncii elevilor şi cadrelor didactice de 

atunci şi până în prezent. În anul 2015 parcul a trecut printr-un 

proces de modernizare, în urma căruie s-au pavat aleile cu dale și 

s-a instalat sistemul de iluminare și irigare. 

Parcul adăposteşte specii rare de arbori şi abruşti 

ornamentali după cum urmează: 

§ Magnolia Auguminata 

§ Picea 

punges 

§ Picea excelsa 

§ Prunus Pisardi 
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§ Tecuma Bacata 

§ Tecuma Radicans 

§ Gingo Biloba 

§ Platanul 

§ Acel Regunda 

§ Jenuperus 

§ Hbiscus 

§ Catalpa Bignoides 

§ Forsitia 

§ Avelana Corelana 

În parc se desfăşoară lecţii practice la disciplinele de 

specialitate, activităţi extraşcolare organizate cu diferite ocazii 

(Ziua Pământului, Ziua Rozelor, etc.) în colaborare cu comunitatea locală şi agenţii economici de profil. 

Rezultatele elevilor 
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Procentul de promovabilitate în anul şcolar 2016-2017, pe clase, a fost: 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ÎNVĂŢĂ-

MÂNT 

PRIMAR 

ŞI GIMNA-

ZIAL 

Nr.elevi 

înscrişi 

la 

Început

ul 

anului 

Nr.elevi 

rămaşi 

la sfârşit  

de an 

școlar 

Promo- 

vaţi 

 

 

Repetenți % 

Promovabilitate 

Pregătitoare 

 
7 7 7 

- 
100% 

I 

 
9 9 9 

- 
100% 

II 

 
12 12 12 - 100% 

IV  

 
10 9 9 - 100% 

V 

 
12 12 12 - 100% 

VI 

 
8 8 7 

1 
87,50% 

VII 

 
10 10 10 

- 
100% 

VIII 

 
8 8 8 

- 
100% 



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 
 
 

 
 

82 

 

 
 

 
 

 
 

 

LICEAL, 

PROFESIONAL, 

POSTLICEAL 

Nr.elevi înscrişi la 

începutul 

anului 

Nr.elevi rămaşi 

la sfârşit  de an 

școlar 

Promovaţi 

 

 

Repetenți 

% 

Promovabilitate 

IX -zi 22 17 16 1 94,11% 

X -zi 21 22 22 - 100% 

XI-zi 21 18 18  100% 

XII -zi 21 19 19  100% 

IX  A -seral  28 28 28 - 100% 

X B penitenciar  9 4 4 - 100% 

XI B  penitenciar 11 2 2 - 100% 

X A-seral   30 29 29 - 100% 

XI A-seral   28 28 28 - 100% 

XI D -seral 28 28 28 - 100% 

XII A -seral 31 29 29 - 100% 

XII B-seral   31 26 26 - 100% 

XIII A-seral   31 31 31 - 100% 

XIII B -seral 31 31 31 - 100% 

IX B, inv. prof. 18 14 13 1 92,85% 

IX* B, inv. prof. 

penitenciar 
9 4 4 - 100% 

X B,inv. prof. 18 17 17 - 100% 

XI B, inv. prof. 19 18 18 - 100% 

XI*C,inv. prof. 

penitenciar 

3 0 0 - - 

ANUL I postlic. 28 28 28 - 100% 

ANUL II postlic. 28 27 27 - 100% 
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Rezultatele elevilor la absolvire în anul școlar 2016-2017: 

• bacalaureat  – 57% promovabilitate 

• evaluare naţională clasa a VIII-a  – 50% promovabilitate 

• certificarea competenţelor profesionale NIVEL 3 4,5   -100% promovabilitate 

Procentul de promovabilitate în anul şcolar 2017-2018, pe clase, a fost: 

 

LICEAL, 

PROFESIONAL, 

POSTLICEAL 

Nr.elevi înscrişi la 

începutul 

anului 

Nr.elevi rămaşi 

la sfârşit  de an 
Promovaţi 

 

 

Exmatriculaţi 

Repetenţi 

 

Promo-

vabilitate 

IX -zi 22 22 19 - 3 86,36% 

X  17 17 16 - 1 94,11% 

XI 22 20 20 1 - 100% 

XII  18 18 17 - 1 94,44% 

IX  A -seral  28 28 27 - - 100% 

X A seral 32 32 29 - 3 90,62% 

XI A seral 31 30 30 1 - 1005 

XI B seral SEM II 32 32 32 - - 100% 

XII A seral 30 25 25 5 - 100% 

XII B seral 30 27 27 3 - 100% 

XIII A seral 29 27 27 2 - 100% 

XIII B seral 28 26 26 2 - 100% 

IX B, inv. prof. 17 12 12 4 - 100% 

IX* B, inv.prof. 12 8 8 - - 100% 

X B,inv.prof. 13 11 10 - 1 90,90% 

X* B, inv. prof. 9 1 1 - - 100% 

XI B inv.prof. 17 17 14 - 3 82,35% 

ANUL I postlic. 28 28 28 - - 100% 

ANUL II postlic. 29 28 28 1 - 96,55% 
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ÎNVĂŢĂ-

MÂNT 

PRIMAR 

ŞI GIMNA-

ZIAL 

Nr.elevi 

înscrişi 

la 

Început

ul 

anului 

Nr.elevi 

rămaşi 

la sfârşit  

de an 

 

Plecaţi 

 

Veniţi 
Promo- 

vaţi 
Repetenţi 

% 

Promovabilitate 

I 

 
7 8 - 1 8 - 100% 

II 

 
8 8 - - 7 1 87,50% 

III 

 
12 12 - - 12 - 100% 

V 

 
8 8   8 - 100% 

VI 

 
13 12 1 - 11 1 91,66% 

VII 

 
7 7 - - 6 1 85,71% 

VIII 

 
10 9 1 - 9 - 100% 
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Rezultatele elevilor la absolvire în anul școlar 2017-2018: 

• bacalaureat  – 20 % promovabilitate 

• evaluare naţională clasa a VIII-a  – 75% promovabilitate 

• certificarea competenţelor profesionale NIVEL 3 4,5   -100% promovabilitate 

Procentul de promovabilitate în anul şcolar 2018-2019, pe clase, a fost: 

 

 

 
 
 

LICEAL, 

PROFESIONAL, 

POSTLICEAL 

Nr.elevi înscrişi la 

începutul 

anului 

Nr.elevi rămaşi 

la sfârşit  de an 
Promovaţi 

Repetenți

i 

% 

Promovabilitate 

IX -zi 21 18 18 2 86% 

X  20 21 20 1 85% 

XI 18 16 16 1 89% 

XII  22 20 20 - 63% 

IX  A -seral  30 27 27 3 90% 

X A seral 32 32 32 - 90% 

XI A seral 32 32 32 - 100% 

XI B seral SEM II 32 31 31 - - 

XII A seral 32 30 30 2 97% 

XII B seral 32 32 32 - 100% 

XIII A seral 25 25 25 - 100% 

XIII B seral 27 26 26 1 96% 

IX B, inv. prof. 21 22 21 1 96% 

IX* B, inv.prof. 13 7 6 1 100% 

X B,inv.prof. 13 13 12 1 92% 

X* B, inv. prof. 11 4 4 - 100% 

XI B inv.prof. 13 13 10 3 77% 

ANUL II postlic. 28 28 28 - 100% 
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Rezultatele elevilor la absolvire în anul școlar 2018-2019: 

• bacalaureat  – 40 % promovabilitate 

• evaluare naţională clasa a VIII-a  – 50 % promovabilitate 

• certificarea competenţelor profesionale NIVEL 3,4,5 -100% promovabilitate 

 

Procentul de promovabilitate în anul şcolar 2019-2020, pe clase, a fost: 

 

 
 

 
 

ÎNVĂŢĂ-

MÂNT 

PRIMAR 

ŞI GIMNA-

ZIAL 

Nr.elevi 

înscrişi 

la 

Început

ul 

anului 

Nr.elevi 

rămaşi 

la sfârşit  

de an 

Promo- 

vaţi 

 

 

Retraşi 
Repetenți 

% 

Promovabilitate 

pregătitoare 

 
10 10 10 

- 
- 100% 

II 

 
7 7 7 - - 100% 

III 

 
7 8 8 - - 100% 

IV 11 12 

 

12 

 

- - 100% 

VI 

 
9 9 9 - - 100% 

VII 

 
13 13 12 

- 
1 92,3% 

VIII 

 
7 6 6 

1 
- 86% 
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Rezultatele elevilor la absolvire în anul școlar 2019-2020: 

 

• bacalaureat  –  50 % promovabilitate 

• evaluare naţională clasa a VIII-a  –33  % promovabilitate 

• certificarea competenţelor profesionale NIVEL 3,4,5 -100% promovabilitate 

Rezultate olimpiade școlare 
•      Locul I- faza judeteană    2018 -     Olimpiada Agricultură – Cresterea animalelor -

Gotia Emanuel Ioan                                        
•     Locul 11- faza națională    2018 -     Olimpiada Agricultură – Cresterea animalelor -

Gotia Emanuel Ioan                                        
•      Locul I- faza judeteană    2020 -     Olimpiada Agricultură – Cresterea animalelor - 
• Ciurar  Andrada Alexandra             

 

LICEAL, 

PROFESIONAL 

Nr.elevi înscrişi la 

începutul 

anului 

Nr.elevi rămaşi 

la sfârşit  de an 
Promo

vaţi Repetenți 

% 

Promovabilitate 

IX -zi 22 22 19 3 86% 

X  18 18 18 - 100% 

XI 20 18 20 - 100% 

XII  16 16 11 5 68% 

IX  A -seral  34 34 34 - 100% 

X A seral 33 33 33 - 100% 

XI A seral 34 34 33 1 97% 

XI B seral SEM II 34 34 34 - 100 % 

XII A seral 34 33 33 1 100% 

XII B seral 34 33 33  100% 

XIII A seral 30 30 30 - 100% 

XIII B seral 33 32 32 - 100% 

IX B, inv. prof. 23 23 18 6 78% 

IX* B, inv.prof. 12 3 3  100% 

X B,inv.prof. 18 18 15  83% 

X* B, inv. prof. 3 2 2 - 100% 

XI B inv.prof. 14 14 10 4             71% 
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Rezultatele obţinute demonstrează că activitatea didactică s-a desfăşurat adecvat și cadrele 

didactice au dat dovadă de profesionalism.  

Cele mai bune rezultate ale elevilor se înregistrează la disciplinele de specialitate, pentru care 

aceştia dovedesc abilităţi practice în defavoarea disciplinelor de cultură generală, pentru care  elevii 

dovedesc mai puţin interes. Se înregistrează progrese semnificative ale elevilor de la începutul până la 

sfârşitul unui ciclu de şcolarizare, evidențiate prin diferențele dintre rezultatele obținute la testele inițiale 

și cele finale. 

Absenteismul nu constituie o problemă alarmantă pentru şcoală, iar situaţiile răzleţe se 

datorează navetei, situaţiilor materiale existente în familii şi reţinerii elevilor pentru muncile 

gospodăreşti. 

Pentru prevenirea și soluţionarea situaţiilor „problemă”  în ceea ce privește absenteismul şi 

abandonul şcolar s-au  încheiat protocoale de colaborare cu Poliţia, Jandarmeria, Partida Rromilor şi 

Consiliul reprezentativ al părinţilor și DGPCA. 

Consilierea şi orientarea vocaţională  

Consilierea psihopedagogică se realizează de către un cadru didactic titular specializat, cu 

experienţă în domeniu, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică.   

Orientarea vocaţională se realizează de către cadrele didactice şi profesorul consilier al şcolii în 

timpul orelor de consiliere sau în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică. 

La nivelul şcolii funcionează un cabinet de asistenţă psiho-pedagogică şi a unui specialist 

calificat şi titular, dă posibilitatea ca pe lângă activitatea de consiliere a elevilor şi a părinţilor să se 

activeze şi munca diriginţilor. Activitatea de consiliere desfăşurată psihologul şcolii de către au permis 

accesul la informaţii în acest domeniu atât a diriginţilor cât şi a claselor de elevi şi a părinţilor. De 

asemenea s-au realizat sondaje, simulări de interviuri pentru angajare, prezentarea ofertei şcolare prin 

organizarea de activităţi in săptămana ”Scoala Altfel”, activităţi la care au fost invitaţi elevi de la şcolile 

generale şi reprezentanţi ai agenţilor economici parteneri, prin participarea la „Caravana Meseriilor” 

acţiune organizată la nivelul ISJ, dar şi la nivelul şcoliili, s-au distribuit pliante la toate şcolile generale 

din municipiu şi din satele învecinate, Pentru orientarea absolvenţilor de liceu spre învăţământul 

superior, în ultimii ani, s-au organizat prezentări ale ofertei universitare ale Universităţii „Babeş Bolyai” 

şi Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, USUAMV, în care cadre didactice universitare au venit în 

şcoala noastră şi au prezentat diverse aspecte legate de facultăţile cuprinse de aceste instituţii de 

învăţământ superior. 
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Resurse financiare  

 Mamagementul resurselor financiare ale unității. 

 Finanţarea activităţii este realizată din următoarele surse:  

- de la bugetul local;  

- bugetul de stat;  

- din surse extrabugetare care provin din: o contracte de parteneriat; o contracte de sponsorizare 

şi donaţii; o din proiecte şi programe europene/granturi; o chirii spatii; o alte venituri 

Resurse  materiale 

Starea clădirilor este acceptabilă, dar sunt necesare reparaţii pentru faţade, acoperiş și izolare 

termică. Şcoala dispune de un număr suficient de săli de clasă pentru a-şi desfăşura cursurile într-un 

singur schimb. Mobilierul satisface nevoile actuale, dar nu respectă în totalitate normele ergonomice 

cerute de Uniunea Europeană.  

Activitatea bibliotecii 

                      Biblioteca în general, şi a noastră de asemenea, oferă posibilităţi egale de formare şi 

informare a elevilor cu posibilităţi materiale modeste şi a celor proveniţi din medii subculturale, 

dovedindu-se astfel lăcaş cultural nediscriminatorii şi democratic în acelaşi timp. La fel ca şi alte 

biblioteci şi a noastră a făcut eforturi deosebite de-a lungul anilor pentru a achiziţiona carte de bună 

calitate, contribuind la asigurarea fondului de informaţii funcţional în pregătirea şcolară. Fondul de carte 

asigură necesarul de material informațional folosit în procesul de predare-învățare. În acest sens se 

îmbogăţește periodic cu publicații cuprinse în bibliografia obligatorie, în listele întocmite de profesorii 

din școala noastră.  

        Activitatea bibliotecii nu se rezumă doar la serviciul de împrumut de carte ci participă şi la alte 

tipuri de activităţi educative din şcoală cu acţiuni specifice, prinse în planurile manageriale, cum ar fi : 

prezentări de carte, aniversări şi comemorări ale unor scriitori (Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, 

Mircea Eliade, Nichita Stănescu etc.), afişarea unor citate din romane celebre, maxime şi cugetări, 

articole despre viaţa şi opera literară a unor sciitori români, articole interesante din reviste. Această 

activitate este reactualizată lunar şi are ca scop atragerea elevilor spre lectură. De asemenea, în cadrul 

bibliotecii se desfăşoară concursuri la nivelul şcolii sau concursuri interşcolare cu diverse teme. Pentru 

această activitate bibliotecarul pune la dispoziţia cititorilor în sala de lectură toate materialele necesare: 

enciclopedii, albume, dicţionare, cărţi unicat şi împrumută la domiciliu cărţile de care au nevoie elevii 

pentru pregătire. An de an biblioteca achiziţionează cărţi de premii pentru recompensarea elevilor cei 

mai merituoşi. 
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Resurse  umane 

Pentru anul şcolar 2016 – 2017 au fost aprobate 67,48 norme din care: 

§ 1 normă de la MEN pentru CSS Aiud/Ciumbrud 

§       - cadre didactice 42,98   

                                      -38,98   profesori 

  - 2 învăţători 

  - 2 educatori 

§ 7    - didactic auxiliar 

§ 16,50     -  nedidactic 

Situaţia încadrărilor  cadrelor didactice în anul şcolar 2016 – 2017 

Titulari Titulari detaşaţi Suplinitori calificaţi 

19 8 18 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru anul şcolar 2017 – 2018 au fost aprobate 63,94 norme din care: 

§       - cadre didactice 40,44   

                                      -36,44   profesori 

  - 2 învăţători 

  - 2 educatori 

§ 7    - didactic auxiliar 

§ 16,50     -  nedidactic 
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Pentru anul şcolar 2018 – 2019 au fost aprobate  61.08           norme din care: 

§ 39,08 - cadre didactice  

                                     -35,08   profesori 

  - 2 învăţători 

  - 2 educatori 

§ 6.5    - didactic auxiliar 

§ 15,50     -  nedidactic 

Pentru anul şcolar  2019 – 2020  au fost aprobate  -  58,75 (0,44 normă înv. domiciliu)  norme din care: 

§ 36,75      - norme didactic             

§ 7             - didactic auxiliar 

§ 15           -  nedidactic 

	

Situaţia încadrărilor  cadrelor didactice ( 38 )în anul şcolar 2019 – 2020 
Titulari Titulari detaşaţi Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori studii 

superioare 

necalificaţi 

26 2-veniți 

2- plecați 

10 2 

 

Pentru anul şcolar  2020 – 2021 au fost aprobate  -  53,67  (0,44 normă înv. domiciliu)  norme din care: 

§ 36,67      - norme didactic             

§ 7             - didactic auxiliar 

§ 12           -  nedidactic 

Ca urmare a necesităţii de formare şi perfecţionare, cadrele didactice din unitatea noastră şcolară sunt 

permanent preocupate de creşterea calităţii actului educaţional, participând la diverse cursuri, stagii, 

sesiuni de formare profesională. 

Parteneriate şi colaborare 

Plasarea efectivă și reală a școlii în mediul comunitar s-a realizat printr-o bună colaborare cu Primăria 

Municipiului Aiud, prin susținere financiară și de specialitate. O bună colaborare am avut cu comitetele 

de părinți care au receptat pozitiv promovarea unor relații de parteneriat școală – părinți, solicitările 
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părinților fiind rezolvate în totalitate de către școală. În același timp părinții au acordat un sprijin real 

școlii, participând la luarea deciziilor pentru bunul mers al activității și au răspuns pozitiv la solicitările 

unității școlare. Au fost încheiate contracte de colaborare cu agenții economici și instituțiile care 

desfășoară activitatea în domenii similare tipurilor de școlarizare. Aceste contracte facilitează realizarea 

instruirii practice. Instruirea practică s-a desfășurat conform graficului în școala și la diferiți agenți 

economici, cu care au fost încheiate convenții de instruire practică. În rezolvarea problemelor de 

integrare familială, micro și macrosocială a diferitelor situații de criză în viața personală sau de grup, s-

au organizat activități comune cu serviciile de asistență și consiliere socială dezvoltate la nivel de 

municipiu și cu compartimentele de specialitate din cadrul serviciilor descentralizate organizate la 

nivelul municipiului. Implicarea liceului nostru în diverse programe comunitare și europene este 

esențială, nu numai pentru dezvoltarea bazei materiale a școlii, ci și pentru perfecționarea cadrelor 

didactice în practici educaționale, utilizarea noilor tehnologii și cunoașterea aspectelor privitoare la 

politica educațională națională și europeană. Liceul nostru are parteneriate cu instituții de nivel local, 

național și internațional (primărie, școli, biserică, poliția, instituții de cultură, ONG-uri, agenți 

economici). 

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

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

 Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în bune condiţii datorită unei colaborări între şcoală şi 

părinţi, Consiliul elevilor, medicul şcolar, Jandarmerie, Poliţia municipală care sprijină şcoala în 

rezolvarea problemelor de indisciplină mai grave şi Primăria Municipilui Aiud.  

Elevii beneficiază de o bună pregătire practică datorită colaborării dintre profesorii disciplinelor 

de specialitate şi agenţii economici din zonă. 

În anul şcolar 2016-2017 am încheiat contracte de colaborare cu: S.C. TERASA PARC SRL, 

S.C. COCOŞUL DE AUR SRL, S.C. CARN ALBA SRL, S.C. CIUMBRUD-PLANT SRL, DIRECTIA 

SANITAR VETERINARA ALBA –AIUD, S.C. NASIRON SRL CIUMBRUD, S.C. DELU@ANY, 

S.C.OVI ȘI ROXI STAR, S.C. PAPIRUS PLUS SRL,S.C. CARMINA PRO.COM LUNCA MUREȘ, 

S.C. MIHAI ȘI CORINA SRL MEȘCREAC, S.C. CAPITOL SRL AIUD. 

În anul şcolar 2017-2018 am încheiat contracte de colaborare cu: S.C. TERASA PARC SRL, 

S.C. COCOŞUL DE AUR SRLS.C. CIUMBRUD-PLANT SRL, DIRECTIA SANITAR 

VETERINARA ALBA –AIUD, S.C. NASIRON SRL CIUMBRUD, SC AGRO-LACT SRL AIUD, SC 

DOMENIILE BOIERU , SC GLUECKSPILZ SRL,   
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În anul şcolar 2018-2019 am încheiat contracte de colaborare cu: S.C. TERASA PARC SRL, 

S.C. COCOŞUL DE AUR SRL, S.C. CARN ALBA SRL, S.C. CIUMBRUD-PLANT SRL, DIRECTIA 

SANITAR VETERINARA ALBA –AIUD, S.C. NASIRON SRL CIUMBRUD, SC AGRO-LACT SRL 

AIUD, SC DOMENIILE BOIERU , SC GLUECKSPILZ SRL. 

              În anul şcolar 2019-2020 am încheiat contracte de colaborare cu: S.C. TERASA PARC SRL, 

S.C. COCOŞUL DE AUR SRL, S.C. CARN ALBA SRL, S.C. CIUMBRUD-PLANT SRL, DIRECTIA 

SANITAR VETERINARA ALBA –AIUD, S.C. NASIRON SRL CIUMBRUD, SC AGRO-LACT SRL 

AIUD, SC DOMENIILE BOIERU , SC GLUECKSPILZ SRL 

           În anul şcolar 2019-2020 am încheiat contracte de colaborare cu:  SRL, S.C. CIUMBRUD-

PLANT SRL, DIRECTIA SANITAR VETERINARA ALBA , SC AGRO-LACT SRL AIUD, SC 

DOMENIILE BOIERU , SC GLUECKSPILZ SRL, CMV ALL FOR PETS, SC.NĂNDREAN IULIAN 

VET SRL, SC.SANO VITA VET, SC.NERO VET FARM  TEIUS, SC MONOXIL SRL, SC.Agro – 

Margin, SC MOBIS ANDY LADISLAV SRL, ROMIREX MIXT SRL, GEORGIA CATERING SRL 

CMV. Dr.KEREKES FRANCISC.  
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II.3. ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE, ÎN CONTEXTUL POLITIC, ECONOMIC, 
SOCIAL ŞI TEHNOLOGIC  

 
 

a. Contextul politic 
 

Programele comunitare contribuie la creşterea calităţii, eficienţei si echităţii sistemului public de 

educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de elaborare şi gestionare a proiectelor la 

nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
Factori favorabili Factori nefavorabili 

• Contextul politic intern şi internaţional în domeniul 
educaţiei; 

• Progresul politicilor educaţionale la nivel local, 
judeţean şi naţional în ceea ce priveşte reforma din 
învăţământ; 

• Direcţiile strategice la nivel naţional şi european 
stabilite prin:  
- Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011; 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 
României; 
- Programul de Educaţie şi Formare pe Parcursul 
Întregii Vieţi, 2007-2013 (Comenius, Erasmus, 
Leonardo da Vinci) - Parlamentul European şi 
Consiliul Uniunii Europene); 

• Demararea procesului de descentralizare, prin întărirea 
rolului şcolilor în ceea ce priveşte selecţia şi alocarea 
resurselor. 

• Insuficienta  valorificare  a oportunităţilor oferite de 
programele comunitare /POSDRU; 

•  Măsurile de reducere a cheltuielilor guvernamentale, 
prin reducerea numărului de posturi, mai ales în 
sectorul administrativ şi  diminuarea salariilor 
personalului angajat în educaţie 

 

 

b. Contextul economic  
 
Procesul Bologna şi Procesul Lisabona configurează spaţiul european al educaţiei şi asigurarea 

calităţii în educaţie. Consiliul European de la Lisabona a stabilit ca  Europa să devină cea mai 

competitivă şi dinamică economie din lume, bazată pe cunoaştere şi capabilă să susţină o creştere 

economică rapidă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune 
Factori favorabili Factori nefavorabili 

• Strategia de la Lisabona şi Strategia 
Guvernamentală  privind economia; 

• Posibilitatea obţinerii unor resurse financiare 
extrabugetare din programe de finanţare realizate 
prin derularea unor proiecte în parteneriat. 

• Nivelul mediu al veniturilor  pe familie sub nivelul mediu al  
veniturilor din U.E.; 

• Structură industrială slabă şi nivel scăzut  al investiţiilor 
străine directe; 

• Insuficienta dezvoltare a sectorului privat, a industriilor mici şi 
mijlocii, precum şi a parteneriatelor cultural-economice de 
anvergură; 

• Migraţia internaţională a forţei de muncă cu riscuri majore de 
abandon/eşec şcolar eşecul al copiilor rămaşi fără 
supraveghere parentală;. 
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c. Contextul social  

Factori favorabili Factori nefavorabili 
• Existenţa programelor guvernamentale de 

sprijinire socială a elevilor care provin din familii 
cu venituri reduse (Rechizite gratuite, Cornul şi 
Laptele, Euro 200 şi Bani de liceu); 

•  Acordarea de burse şcolare; 
• Extinderea pentru grupurile vulnerabile a ofertelor 

de educaţie de tip A doua şansă; 
• Programe speciale de asigurare a accesului la 

educaţie a populaţiei de etnie rromă. 

• Situaţia materială precară a familiilor multor elevi determină 
abandonul şcolar de către aceştia şi migraţia în comunitatea 
europeană pentru ocuparea unui loc de muncă; 

• Şanse destul de mici de integrare în rândul forţei de muncă 
ocupate a populaţiei cu studii medii, întrucât oferta existentă 
nu acoperă forţa de muncă disponibilă ; 

• Discrepanţe accentuate între condiţia socială a populaţiei 
rurale, comparativ cu cea urbană şi cu disparităţi de nivel 
mediu între diferitele categorii sociale; 

• Costurile relativ ridicate ale şcolarizării pentru continuarea 
studiilor în învăţământul liceal (transport, cazare, masă, 
rechizite) cu efecte negative asupra participării la educaţie, de 
la dezinteres până la absenteism şi chiar abandon şcolar; 

 
d. Contextul tehnologic 

 
      Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor 

informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele invăţămantului preuniversitar. 
Contextul postaderării necesită globalizarea informaţiilor şi generalizarea tehnologilor avansate. 

Programul M.E.N-S.E.I. şi  proiectele Phare TVET de dotare cu reţele de calculatoare şi programe AEL 
prezintă avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ în judeţul Alba.   

Utilizarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei permite gestionarea eficientă a resurselor umane/ 
materiale, a proiectelor şi programelor derulate la nivelul instituţiei.  

Planul strategic de acţiune eEurope are ca obiectiv central inducerea de schimbări în educaţie şi 
formare pentru a putea trăi şi munci într-o societate bazată pe cunoaştere, prin platforma eLearning 
facilitează interacţiunea şi comunicarea între oameni, între aceştia şi instituţie, implică schimburi inter-
instituţional şi acoperă o plajă foarte variată de medii de învăţare, care combină textul, imagini, sunete, 
prezentate prin modalităţi diverse: pe Web, pe CD-ROM, înregistrări audio. 

 
Factori favorabili Factori nefavorabili 

• Creşterea rolului tehnologiilor informatice şi de comunicare 
în toate domeniile; 

• Crearea şi utilizarea unei baze naţionale de date referitoare 
la educaţie (BDNE); 

• 98% dintre familiile din localitate au acces la televiziune  şi 
telefonie mobilă; 

• Posibilitatea  folosirea tehnologiilor multimedia şi a 
Internetului pentru a îmbunătăţi calitatea învăţării; 

• Alinierea sistemului educaţional românesc la domeniile de 
competenţă cheie agreate în context european; 

• Tehnologia eLearning – resursă pentru educaţie, aducând 
problemele vieţii reale în şcoală, permiţând deopotrivă 
informarea elevilor şi formarea priceperilor lor în domeniul 
tehnologiei .informaţiei şi comunicaţiei; 
 

• Unii dintre copii nu au acces la internet; 
• Insuficienta pregătire a populaţiei  pentru utilizarea 

programelor de calculator,  chiar a celor mai uzuale 
(Microsoft Office); 

• Utilizarea  computerelor şi mediilor virtuale de către 
adulţi pentru distracţie şi comunicare 
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II.4. ANALIZA SWOT 

 

 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

RESURSE 
UMANE 

 
- cadre didactice calificate titulare majoritatea 

cu gradul did.I  şi cu dublă specializare 
interesate şi implicate în dezvoltarea şcolii ; 

- cadre didactice care au publicat articole , 
studii şi cărţi în specialitate; 

- cadre didactice cu experienţă în derulare de 
proiecte; 

- toate cadrele didactice au urmat  cursuri de 
formare continuă; 

- participare la programe de formare 
managerială; 

- proiectarea planului de şcolarizare pornind de 
la dezvoltarea economică locală şi opţiunea 
elevilor; 

- pregătirea elevilor în meserii competitive pe 
piaţa muncii; 

- obţinerea unor rezultate  bune la concursurile 
şcolare şi extraşcolare  

- atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;  
- o conducere preocupată de creşterea calităţii 

procesului didactic şi a bazei materiale; 
- o tradiţie instructiv-educativă concretizată 

într-o imagine foarte bună a şcolii; 
- realizarea unei clase de liceu prin rută directă 

de calificare, de elevi  buni şi a unei clase de 
învăţământ profesional. 
 

 
- lipsa de adaptare sau conservatorismul unor 

cadre didactice; 
- starea materială precară a elevilor ; 
- implicarea slabă a părinţilor în viaţa şcolii; 
- lipsă de comunicare reală (coordonare- 

cooperare) între cadrele didactice pentru 
armonizarea influenţelor educative („toţi 
avem acelaşi elev şi în acelaşi timp o 
diversitate de elevi”);  

- motivaţie preponderent extrinsecă pentru 
dezvoltare profesionlă, automulţumire, 
tendinţa de a exagera rolul propriu în 
succesele elevilor ; 

- disponibilitatea scăzută a unor cadre 
didactice de a lucra în echipă. 

- slabe accente pe asigurarea unui învăţământ 
orientat spre valori; 

- o supraîncărcarea fişei postului a 
personalului de conducere, cadre didactice 
etc.; 
 

RESURSE  
MATERIALE 

 
- baza materială bună(cabinete , săli de clasă, 

laboratoare ,utilaje ); 
- microbuz şcolar; 
- laboratoar  AEL ; 
- clubul elevilor „Adolescenţa” 
- acces la internet ; 
- bază sportivă foarte bună; 
- existenţa unei biblioteci proprii cu peste 24  

mii de volume cărţi ; 
- existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare; 
- reabilitare serei și modenizarea parcului 

dendrologic; 
- oferta variată de programe şcolare şi extra-

şcolare care conduc la personalizarea 
procesului instructiv-educativ;  

- existenţa Site-lui liceului. 
 
 

 
- fonduri insuficiente pentru  modernizarea  

bazei materiale la cerinţele actuale; 
- parc auto învechit; 
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II.5. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 
Creşterea economică la nivel naţional se poate realiza numai printr-o retehnologizare care la 

rândul ei presupune noi competenţe din partea angajatilor.  

Formarea iniţială nu ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi 

competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le permită o integrare socio-profesională la nivel 

local, judeţean, regional şi naţional. 

 

Pe baza problemelor identificate la nivelul unităţii noastre s-au stabilit următoarele priorităţi: 

 OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 
RESURSE 
UMANE 

- relaţii cu agenţi economici prin protocoalele 
de colaborare; 

- unităţile cu domeniul de activitate care 
corespunde specializărilor noastre  atrag 
specialişti dintre elevii noştri; 

- conducerea unităţilor economice din zonă 
este cooperantă; 

- programe de formare continuă la nivel local, 
judeţean şi naţional; 

- lărgirea orizontului în sfera  cunoaşterii  prin 
funcţionarea C.D.I.-ului;  

- posibilitatea de a intensifica colaborarea cu 
numeroase ONG-uri. 

- continuarea derulării  Programelor 
guvernamentale de susţinere elevilor 
provenind din familii cu venituri mici 
(“Rechizite şcolare”; ”Bani de liceu”). 

- colaborarea cu mass-media în vederea 
popularizării rezultatelor; 

- existenţa programelor de formare adresate 
membrilor CEAC de către furnizori 
specializaţi în asigurarea consultanţei şi 
expertizei în managemnetului sistemelor de 
calitate. 
 

- regresul economic din zonă pune în 
pericol integrarea absolvenţilor pe piaţa 
muncii; 

- salariile mici din învăţământ duc la -   
părăsirea acestui sistem de către oameni 
valoroşi şi/sau scăderea interesului pentru 
a se implica în activităţi suplimentare, 
neplătite; 

- lipsa mijloacelor relevante de motivare şi 
de penalizare a cadrelor didactice; 

- sistemul centralizat de luare a deciziei şi 
de  angajare;  

- creşterea ratei absenteismului elevilor, a 
numărului de elevi ai căror părinţi pleacă 
în străinătate, precum şi a numărului de 
elevi care pleacă cu aceştia; 

- influenţa negativă a unor mijloace mass-
media, care promovează valori contrare 
celor ale şcolii. 

 

 
RESURSE 

MATERIALE 

- preocuparea şi sprijinul conducerii 
comunităţii locale  pentru dezvoltarea bazei 
materiale;  

- alocarea unor sume importante de către 
M.E.N  pentru dezvoltarea bazei materiale şi 
posibilitatea de a accesa surse de finanţare; 

- parteneriatul cu agentul economic face 
posibil în prezent reînființarea plantației 
pomicole de meri 
 

- insuficienţa fondurilor atribuite, prin 
buget local pentru întreţinerea bazei 
materiale existente şi prevenirea 
deteriorării grave a clădirilor; 

- legislaţie instabilă; 
- imposibilitatea achiziţionării  unor 

mijloace materiale performante pentru 
activităţi practice duce la imposibilitatea 
executării unor activităţi de calitate şi la 
pericolul apariţiei unor boli profesionale. 
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1. corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile de calificare din zona 
Aiud-Ocna Mureş datorită: 

- populaţiei şcolare în scădere, 
- nevoii de specialişti în agricultură datorită specificului zonal; 

- nevoii de reconversie de pe piaţa muncii şi cererea persoanelor calificate în 

domeniul agriculturii. 

2. dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională datorită: 

- lipsei de informare privind cererea pe piaţa muncii; 
- lipsei abilităţilor de atingere a performanţelor individuale şi profesionale în funcţie 

de interesele şi capacităţile fiecăruia; 

- lipsei informaţiilor necesare trecerii de la un nivel de calificare la altul pe verticală; 

- insuficientei  informări în domeniul  ocupării unui nou loc de muncă. 

3. reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării unităţii şcolare datorită: 

- stării infrastructurii şcolii neadaptată cerinţelor derulării procesului instructiv-
educativ în sistem TVET; 

- dotării laboratoarelor şi cabinetelor neadaptate noilor cerinţe; 

- uzurii morale a atelierelor școală. 

4. dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din TVET  datorită:   

- slabei motivaţii a elevilor pentru studiu; 
- interesului scăzut pentru concursuri şcolare si olimpiade; 

- motivaţiei scăzute a profesorilor; 

- schimbarilor rapide în domeniul de specialitate al fiecarui cadru didactic. 

5. dezvoltarea de parteneriate eficiente in TVET pentru o formare profesionala de calitate 
datorită: 

- insuficienţei numărului de parteneriate cu a agenţii economici; 
- dezinteresului angajaţilor de a investi în formarea profesională; 

- lipsei de implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii. 

6. cresterea pâna în anul 2023  a gradului de cuprindere in TVET a categoriilor cu risc de 
marginalizare datorită: 

- nivelul de trai scăzut al multor familii de unde provin elevii; 
- imposibilitatea susţinerii financiare a elevilor în internat; 

- insuficienţei fondurilor la nivelul consiliului local pentru asigurarea finanţării 

complemetare a învăţământului; 

- neimplicării familiilor de rromi în susţinerea şcolarizării copiilor. 
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III. PLANUL OPERAŢIONAL 2020-2021 
III.1. ACŢIUNILE ŞI MĂSURILE PLANURILOR OPERAŢIONALE 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile de 
calificare din judeţul Alba 
Obiectiv 1.1: Identificarea nevoilor de calificare în domenile agricol şi servicii. 
Tinta / Rezultate măsurabile: 
- Realizarea unei prognoze anuale privind nevoile de calificare în agricultură şi comerţ 
Context : Procesele de restructurare economică au dus la creşterea şomajului şi în consecinţă se cere 
elaborarea 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  crearea unui 
instrument orientat cu precădere asupra sistemului informţional al pieţei muncii, care să o facă mai 
transparentă şi factorii decidenţi să intervină în planificarea ofertei de formare profesională (prin 
învaţământul profesional tehnic). Această transparenţă se va face astfel încât, forţa de muncă să 
realizeze mult mai sensibil şi mai rapid  noile oportuniăţi de ocupare. Mai mult, prognozele de pe 
piaţa muncii oferă firmelor o indicaţie cu privire la riscurile problemelor de recrutare pentru variate 
categorii de calificări, pentru care ele nu sunt capabile să anticipeze proporţiile. In vederea actualizării 
planului de acţiune sunt necesare metodologii şi prognoze, care au rolul de a răspunde la întrebari 
legate de: domeniile de activitate cu potenţial de dezvoltare care necesită personal cu anumită educaţie 
profesională, calificarile şi competenţele specifice pregătirii profesionale care răspund nevoilor 
concrete ale pieţei muncii, efectivele de elevi pregătite în sistemul de învăţământ profesional şi tehnic 
şi instrumentele care să gestioneze previzional nevoia de pregătire profesională. Pornind de la aceste 
observaţii se doreşte implementarea unui sistem capabil să îndeplinească sarcinile enumerate mai sus. 
Acţiuni pentru 

atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finanţare 

1. Monitorizarea 
tendinţelor şi 
fluctuaţiilor 
privind 
solicitările de 
forţă de muncă 
 

Studiul anual 
privind 
prognoza 
nevoilor de 
calificare a 
agenţilor 
economici din 
agricultură 

luna Martie 

a fiecărui an 

Director 

 

AJOFM 

Agenţi 
economici 

Camera de 
comerţ 

 Resurse 
atrase 

2. Informarea  
periodică 
(AJOFM, 
Camera de 
Comerţ) privind 
solicitările de 
forţă de muncă 

Actualizarea 
studiului 

Semestrial Director AJOFM 
Camera de 
Comerţ 

 Resurse 
atrase 

3. Centralizarea 
datelor preluate 
din mass media 
cu privire la 
nevoile de forţă 
de muncă 

Colecţii de 
articole 
(ziare, 
reviste) pe 
calificări 

Permanent Director 

Bibliotecar 

Cadre 
didactice 
Bibliotecar 
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Obiectiv 1.2: Adaptarea ofertei de formare profesională initiala la nevoile de calificare 
Tinta / Rezultate măsurabile: 
- Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii de pregătire şi 
calificări) 
- Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile viitoare 
ale unei economii în schimbare  
 
Context : Nevoile de modernizare şi eficientizare a agriculturii, impun păstrarea şi dezvoltarea 
învăţământului agricol pentru implementarea specializării în toate gospodăriile ţărăneşti, în 
microferme şi pentru valorificarea producţiilor agricole prin comerţ agrar. 
Populaţia ocupată din mediul rural nu este pregătită profesional pentru realizarea performanţelor în 
agricultură, doar 4,1 % având studii superioare, şi 59,8% un nivel mediu de pregătire. 
Pornind de la acestea,se doreşte implementarea unui sistem educaţional adecvat în domeniile agricol 
şi comerţ, capabil să transmită competenţele necesare atât tinerilor cât şi adulţilor. 
Acţiuni pentru 

atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
asteptate 
(măsurabile) 

Data 
până la 

care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finanţare 

1. Actualizarea 
anuală a PAS pe 
baza 
informațiilor din 
PLAI si PRAI 

PAS-ul 
actualizat 

După 
revizuire 

PLAI 

Director 
 

Comisie de 
elaborare a 
PAS 

  

2.  Elaborarea 
ofertei de 
formare la 
nevoile pieţei 
muncii conf. 
previziunilor din 
PAS/PLAI 

Realizarea 
documentului 

Octombrie 
anual 
 

Director 
 

 

CA, ISJ 
Primăria ,  
Agenții 
economici,  

  

2. Aplicarea 
riguroasă a 
SPP-urilor. 

80% din 
absolvenți 
utilizează la 
locul de 
muncă 
compețentele 
dobândite 

Permanent Directorii  
Responsabil arie 

curriculară 
tehnologii 

Profesori 
Elevi 

Angajatori  

  

3. Identificarea 
cerinţelor 
specifice din 
partea 
angajatorilor şi 
adaptarea 
curriculumului 
în dezvoltare 
locală în 
parteneriat 

Curriculum  
de dezvoltare 
locală 

Permanent 

Directorii 
Responsabil arie 

curriculară 
tehnologii 

 
Profesori 

Angajatori 

  



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 
 
 

 
 

101 

5.Măsuri 
metodice şi 
colaborare 
interdisciplinară 
pentru 
consolidarea 
pregătirii de 
bază şi a 
pregătirii 
tehnice generale 

Învățarea 
centrată pe 
elev aplicată 
la 30% din 
ore 

Permanent  
Responsabil arie 

curriculară 
tehnologii 

profesori 

  

6.Măsuri 
conjugate pentru 
consolidarea 
pregătirii 
profesionale, 
indiferent de 
calificare, cu 
competenţe 
specifice 
economiei de 
piaţă 
(competenţe 
antreprenoriale, 
tehnici de 
vânzări, 
marketing, etc.) 

Realizarea de 
proiecte în 
vederea 
inițierii unei 
afaceri, plan 
individual de 
carieră 

Permanent  Diriginții  
 

Psihologul 
școlar 

CJAPP 
Prof. ed. 

antrepren. 

  

Obiectivul 1.3 : Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile IPT  

Tinta/Rezultate măsurabile Implicarea activa a şcolii  in  programe de formare a adulţilor şi alte 
servicii în  folosul comunităţii 

Context:  Comunitatea locală are un interes legitim faţă de existenţa continuă a unor calificări 
profesionale de înaltă calitate care să fie adecvate scopului , să se bucure de încredere şi apreciere 
publică şi să fie înţelese atât de elevi cât şi de agenţii economici. 

• Acreditare ca furnizor de formare pentru adulţi până în 2022 
• Până în 2022 cel puţin 2 programe pentru adulţi derulate  
• Până în 2023, cel puţin 50  persoane adulte cuprinse la nivelul şcolii  în cursurile de formare 

pentru adulţi derulate de şcoală  
Portofoliu diversificat de servicii promovat prin oferta şcolilor 

Acţiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

(măsurabile) 

Data 
până la 

care vor fi 
finalizate 

Persoana 
responsabilă Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 
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1 Colaborare 
cu AJOFM 
pentru 
reconversia 
profesională a 
şomerilor şi 
alte programe 
de  măsuri 
active de 
ocupare, în 
mod prioritar 
pentru tinerii 
care în 6 luni 
de la absolvire 
nu se angajează 

Identificarea 
nevoilor de 
calificare 

Ianuarie 
anual 

 

Comisia de 
orientare și 
consiliere 

profesională 
Resp. arie 
Tehnologii 

AJOFM 
Agenții 

economici 

 Resurse 
proprii 

2.Colaborarea 
cu 
întreprinderile 
pentru 
formarea 
continuă a 
salariaţilor, în 
vederea 
adaptării la 
schimbările 
tehnologice şi 
organizaţionale 

Identificarea 
nevoilor de 
calificare 
ale agenților 
economici din 
municipiu 

Ianuarie 
anual 

Comisia de 
orientare si 
consiliere 

profesionala 
Resp. arie 
Tehnologii 

Agenții 
economici 

  

3. Elaborarea şi 
promovarea 
unei oferte 
diversificate de 
alte servicii 
educaţionale la 
cerere, pentru 
diverse 
categorii de 
beneficiari, 
inclusiv în 
sprijinul 
educaţiei non-
formale şi în 
întâmpinarea 
unor nevoi 
diverse 

Cursuri  
diverse pentru 
elevii de la 
seral 

Permanent  
Director 

Resp. arie 
Tehnologii   

Cadre 
didactice 
autorizate  
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4. Derularea 
procedurilor de 
acreditare a 
cursurilor de 
formare a 
adultilor 

Realizarea 
documentatiei  
si acreditarea  

martie 
2021 

Responsabil 
arie 

curriculară 
tehnologii 

Profesori de 
specialitate  

Resurse 
proprii 

5. Acţiuni de 
marketing şi 
promovare 
sistematică pe 
piaţa serviciilor 
educaţionale  

Cunoasterea 
ofertei 
educationale 
de către toți 
partenerii. 

Permanent 

Comisia de 
orientare și 
consiliere 

profesională 

Părinți 
Elevi 

Agenții 
economici 

 Resurse 
proprii 

6.Identificarea  
posibililor 
parteneri, 
agenți 
economici  în 
vederea 
realizării unor 
parteneriate,  
prin firma de 
exercitiu, 
urmărindu-se 
obţinerea unor 
sponsorizări. 

Creșterea  
veniturilor 
extrabugetare 

permanent  

Elevi 
Maiștri 
instructori 
Agenții 
economici 

Agenții 
economici 

 

 

Obiectivul 1.4 : Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din IPT 

Tinta/Rezultate măsurabile: Monitorizarea (evaluare, îndrumare şi control) continuă a întregii 
activităţi din şcoală prin CEAC  

Context:  Comunitatea locală are un interes legitim faţă de existenţa continuă a unor calificări 
profesionale de înaltă calitate care să fie adecvate scopului, să se bucure de încredere şi apreciere 
publică şi să fie înţelese atât de elevi cât şi de agenţii economici. 

MEN a elaborat şi aprobat proiectul de lege pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie, prin care se 
urmăreşte realizarea condiţiilor de pregătire şi evaluarea în raport cu normele în vigoare şi cu cerinţele 
din standardele de pregătire profesională. 
Pornind de la aceste observaţii se doreşte asigurarea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoala 
noastră.  

Acţiuni pentru 
atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 
(măsurabile) 

Data 
până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana 
responsabilă 

Parteneri Cost Sursa de 
finanţare 
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1. Formarea 
continuă a 
personalului 
didactic pe tema 
„Asigurarii 
calităţii” 

Cadrele 
didactice vor 
aplica 
principiile 
calităţii, în 
special, 
principiul 5 

permanent Budai 
Antoaneta 

Cadre 
didactice 

 Resurse 
proprii 

2.Actualizarea 
CEAC 
în şcoală  

Stabilirea 
responsabilită
ţilor pe 
fiecare 
membru al 
comisiei 

septembrie
anual 

 
 

 

Director 
Lazăr Simona 

Budai 
Antoaneta 

Consiliul 
Profesoral 

  

3. Elaborarea 
planului 
operațional al 
CEAC în şcoală  

Planul octombrie
anual 

Budai 
Antoaneta 

Membrii 
comisiei 

  

4.Benchmarking 
(raportare la un 
set comun de 
indicatori de 
referintă) şi 
schimb de bune 
practici  între 
comisiile 
metodice din 
şcoală 

Ghid de bune 
practici in 
şcoală 

Permanent 

 

Director  

 

Responsabilii 
de comisii 
metodice 

 Resurse 
proprii 

5. Numirea 
echipelor de 
observatori si 
organizarea 
observării 
lecţiilor 

Echipele de 
observatori 
Fişe de 
observare ale 
lecţiilor 

octombrie
anual 
 

 
 

Director   

 

Responsabili 
de comisii 
metodice 

 Resurse 
proprii 

6. Desfasurarea 
observării 
lecţiilor 

Rapoarte de 
autoevaluare, 
planuri de 
îmbunătăţire 

permanent Director 
 

Responsabili 
de comisii 
metodice 

 Resurse 
proprii 

 

PRIORITATEA 2: Creșterea interesului elevilor pentru învățare prin îmbunătățirea serviciilor 
oferite de școală, pentru ridicarea procentului de promovabilitate la Bacalaureat și alegerea unui 
traseu profesional optim. 
Obiectiv 2.1: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui 
loc de muncă. 



 
PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 
 
 
 

 
 

105 

Tinta / Rezultate măsurabile:  
- îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de liceu și creșterea ratei de tranziție a 
elevilor către învățământul terțiar prin implementarea proiectului ROSE.   
- Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 
- Integrarea informaţiilor privind piaţa muncii în procesul de orientare şi consiliere  
- Cunoaşterea ofertei şi alternativelor în domeniile agricol şi servicii de către toţi elevii din anii 
terminali şi părinţii acestora. 
Context: Eficienţa activităţilor de orientare si consiliere precum si asigurarea calităţii în educaţie sunt 
aspecte cheie, care condiţionează – valorificarea avantajelor preconizate prin reformele în ITP care 
faciliteaza atingerea unui  maxim al performanţelor individuale, personale şi profesionale, în funcţie 
de interesele şi capacităţile fiecăruia, în condiţiile unui sistem deschis cu acces sporit pe verticala 
nivelurilor de calificare. Se constată la elevii care sunt în situatia de a lua o decizie în deficit de 
informaţii de bază, perspectivele profesionale şi, în funcţie de acest lucru, cu privire la alternativele 
oferite de traseele de formare. Pentru a corecta aceasta deficienţa, este minimal ca un set de informaţii 
esenţiale pentru elevii din anii terminali să fie în mod sistematic şi controlat aduse la cunoştinta lor 
pentru a facilita o decizie în cunoştinţă de cauză. 

Acţiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate 
asteptate 

(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 

Persoanele 
responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finanţar

e 

1. Proiectarea si 
implementarea 
unui calendar 
obligatoriu de 
activităţi de 
informare si 
consiliere pentru 
clasele terminale 

Acţiunile 
prinse in 
calendar 

Decembrie 
anual, 
implementare 
sem. II  

Director adjunct 
Coordonator 
proiecte, 
programe, 
activităţi şcolare 
şi 
extracurriculare 

Diriginţi 
Agenţi 
economici 
AJOFM 

CJAPP 
Consilier 
Scolar 

 Resurse 
atrase 

2. Organizarea de 
evenimente și 
activități 
extrașcolare cu 
implicarea 
partenerilor 
sociali pentru 
promovarea 
ofertei 
educaţionale 
corelate cu 
cerinţele 
angajatorilor si 
nevoile dezvoltării 
locale. 

Dezvoltare 
personală și 
orientare în 
carieră 
 

Cunoasterea 
ofertei 
educationale 
de catre toti 
partenerii 

Conform 
calendarului 

Director ISJ 

CJAPP 
Camera de 
Comerţ 
AJOFM 

Agenţi 
economici 

 Resurse 
atrase 
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Obiectiv 2.2: Implementarea unui învatamant centrat pe elev 
Tinta / Rezultate măsurabile:  
-  Implementarea strategiilor de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare  
- Corelarea evaluarii continuturilor teoretice cu evaluarea abilitatilor practice si a aptitudinilor la toate                                                                                                                        
disciplinele din planul de invatamant  
- Utilizarea materialelor didactice specifice invatarii centrate pe elev pentru atingerea abilitatilor cheie 
-Creșterea promovabilității și reducerea absenteismului 
Context : Schimbările accelerate introduse de reformele din educaţie, particular cele din IPT şi cele 
din mediul economic, social şi a ştiintei şi tehnicii fac necesar un efort susţinut de adaptarea din partea 
şcolii. Este esenţială implicarea sistematică a profesorilor pentru a ţine pasul cu noile tehnologii şi cu 
cerinţele care se impun în formarea de specialitate. Facilitarea transferului pe scară largă de experienţe 
şi bune practici între cadrele didactice precum şi între profesori şi agenţi economici. 

Acţiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate 
asteptate 

(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finantar

e 

1.Elaborare 
programului de 
invatare centrata pe 
elev la nivel de 
fiecare catedra 

Intocmirea 
programului 
     

Octombrie  
anual 
 

Director  
 

Responsabilii 
de catedra 

  

2.Intocmirea si 
aplicarea de 
chestionare pentru 
identificarea 
stilurilor 
individuale de 
invatare a elevilor 

-cunoasterea 
stilului de 
invatare 
La clasele a 
IX-a 
 

Noiembrie 
anual la 
clasele a 
IX-a 

Consilier 
scolar 

Cadre 
didactice 

  

3. Aplicarea 
tehnicilor de 
căutare a unui loc 
de muncă 

Cunoaşterea 
paşilor care 
presupun 
găsirea unui 
loc de muncă. 

permanent Consilier şcolar 

Coordonator 
proiecte, 
programe, 
activităţi şcolare 
şi 
extracurriculare 

CJAPP 

Alba 

  

4. Cunoaşterea 
surselor de 
informare si 
formare 
profesională. 

Identificarea 
principalelor 
surse. 

permanent Consilier şcolar 
Coordonator 

proiecte, 
programe, 
activităţi şcolare 
şi 
extracurriculare 

AJOFM 
Alba 
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3.Activitati 
demonstrative cu 
strategii de invatare 
centrata/  elev 

-fiecare 
catedra 
realizeaza cel 
putin o 
activitate 

semestrial 
 

Director  
 

Responsabilii 
de catedra 

  

4.Implementarea 
strategiilor de 
predare inovative 
adaptate 
specificului elevilor 

-90% din 
cadrele 
didactice 
utilizeaza 
aceste 
strategii 

 
 
permanent 

Director  
 

Responsabilii 
ariilor 
curriculare 
Cadre did. 

  

5. Elaborarea 
materialelor 
didactice  specifice 
invatarii  centrate 
pe elev 

Realizarea : 
Auxiliare 
curriculare 

 
permanent 

Director  
 

Responsabilii 
ariilor 
curriculare 
Cadre 
didactice 

  

6. Elaborarea si 
implementarea  
planului de 
activități remediale  

-Realizarea 
planului ca 
document 
Inregistrarea 
elevilor cu 
nevoi 
speciale 
-Identificarea 
barierelor 

Octombrie 
anual 
 

Director  
 

Responsabilii 
de catedra 

  

 

PRIORITATEA 3: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii şi dotării unitătii şcolare. 
Obiectiv 3.1: Imbunătăţirea condiţiilor de învaţare în şcoala noastră. 
Tinta / Rezultate masurabile:  
- modernizarea  mobilierului şcolar până în 2023; 

- reabilitarea clădirilor utilizate ca spaţii şcolare ; 
- reabilitarea clădirilor utilizate ca spaţii şcolare (faţade, acoperişuri, uşi); 

- modernizarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, a sălii de sport şi bibliotecii cu mobilier, 
instrumentar, echipamente IT şi fond de carte; 

- dotarea atelierelor cu utilaje corespunzătoare desfăşurării instruirii practice. 
Context : Asigurarea calităţii şi eficienţei în procesul de formare profesională centrat pe elev şi 
orientat spre formarea competenţelor profesionale în concordanţă cu cerinţele standard de pregătire 
este condiţionată de utilizarea unor echipamente adecvate, adaptate finalităţilor urmărite în diferitele 
faze ale procesului de instruire, cu accent pe pregătirea de bază. Pregătirea   în specialitate 
complementar instruirii la agenţii economici necesită echipamente de simulare, ateliere si laboratoare 
specializate. Aceasta presupune elaborarea şi implementarea unui program de dotări pe priorităţile şi 
nevoile de formare identificate. Trebuie asigurate condiţiile necesare desfăsurării corespunzătoare a 
activităţilor de pregătire a elevilor, începând cu infrastructura clădirilor, spaţiile de învăţamânt, 
condiţiile igienico-sanitare, de confort termic. 
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Acţiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate 
asteptate 

(măsurabile) 

Data pâna la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 

Persoanele 
responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finantare 

1. Analiza 
infrastructurii si a 
dotărilor executate 
în raport cu 
prioritatile si 
nevoile de 
formare 
profesională 
identificată 

Identificarea 
nevoilor 

Noiembrie 
anual  

 

Director Responsa-
bilii 
comisiilor 
metodice 

Administra-
tor 

Admin. 
financiar 

  

2. Execuţia 
lucrărilor de 
reabilitare a 
clădirilor 

Asigurarea 
surselor de 
finantare 

Decembrie 
2020 

Director 
Administra-
tor financiar 

Firmele 
implicate in 
reabilitare 

  

4. Atragerea de 
finanţări din 
partea agenţilor 
economici  a 
comunităţii locale 
şi consiliului 
judeţean pentru  
îmbunaătăţirea 
bazei materiale a 
şcolii 

Asigurarea 
surselor de 
finantare 

Permanent Director 
Administra-
tor financiar 

Agenţi 
economici 
parteneri 

  

5. Înnoirea 
echipamentelor 
din laboratoare, 
bibliotecă, sală de 
sport şi ateliere 
şcoală. 

Sporirea 
eficientei 
învăţării şi 
dobândirea 
deprinderilor 
practice 

permanent Director 
Administra-
tor firmă 
Administra-
tor patrimo-
niu  

Firme 
elegibile 

  

6. Sensibilizarea 
si motivarea 
colectivului de 
elevi şi cadre 
didactice pentru 
păstarea bazei 
materiale 
existente 

Utilizarea 
eficientă şi 
continuă a 
mijloacelor 
de 
învăţământ 
din dotare 

Permanent Colectivul de 
cadre 
didactice 
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PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din scoală 
Obiectiv 4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din 
şcoală 
Tinta / Rezultate măsurabile:  
- toate cadrele didactice vor participa anual la cursurile de formare pe teme legate de domeniul de 

specialitate. 
- Facilitarea adaptărilor şi schimbărilor din sistem prin măsuri de sprijin pentru atenuarea 

impactului restrângerilor de activitate asupra profesorilor din scoală. 
Context : Schimbările accelerate introduse de reformele din educaţie, particular cele din IPT şi cele 
din mediul economic, social şi a ştiintei şi tehnicii fac necesar un efort susţinut de adaptarea din partea 
şcolii. Este esenţială legătura sistematică a profesorilor cu agenţii economici pentru a ţine pasul cu 
noile tehnologii şi cu cerinţele angajaţilor precum şi cu instituţiile implicate în formarea de 
specialitate . Facilitarea transferului pe scară largă de experienţe şi bune practici între cadrele 
didactice precum şi între profesori şi agenţi economici. 

Acţiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate 
asteptate 

(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 

persoanele 
responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finantare 

1. Organizarea şi 
derularea în 
parteneriat cu 
diverse institutii a 
cursurilor de 
formare 

Participarea 
cadrelor 
didactice la 
cursuri de 
formare și 
perfecționare  

Conform 
planificării 

Director  
 

 

Agenţi 
economici 

ISJ 
Cadre 
didactice 
CCD 

 Resurse 
atrase 

2. Participarea 
profesorilor la 
cursuri de 
perfecţionare în 
specialitatea TIC 

Participarea 
la cursuri a 
unui procent 
de 80 % din 
cadrele 
didactice 

Permanent Director   Universităţi 
CCD 

ISJ 

  

3. Participarea 
profesorilor la 
cercurile 
pedagogice pe 
specialităţi 

100 % din 
profesori să 
participe 
activ la 
cercuri 

Semestrial Director  
Responsabilii 
de arii 
curriculare 

ISJ 
CCD 

  

4. Schimburi de 
experienţă în cadrul 
comisiilor metodice 

Participarea a 
80% din 
profesori 

Lunar Responsabilii 
de arii 
curriculare 

   

5. Participarea la 
simpozioane 
organizate pe plan 
local si judetean 

Participarea a 
50 % din 
cadrele 
didactice 

Permanent Director 
educativ 
 

ONG 

ISJ 
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PRIORITATEA 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în scoală. 
Obiectiv 5.1: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   
asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin scoală. 
Tinta / Rezultate măsurabile:  
- Partenerii sociali oferă baza materială de practică necesară instruirii elevilor; 
- 30% din absolvenţi se vor angaja pe bază de contracte la agenţii economici; 
- Dezvoltarea de reţele funcţionale de colaborare sistematică cu partenerii sociali; 
Context : In Consiliul de Administratie avem: 1 reprezentant primar, 3 reprezentanți din Consiliul 
Local și 3 reprezentanți ai părinţilor. Conducerea Liceului Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” 
Ciumbrud a consultat administraţia locală şi agenţii economici în elaborarea planului de dezvoltare 
instituţională şi al planului de şcolarizare. 

Acţiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 

Persoanele 
responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finantare 

1. Revizuirea 
componentei 
Consiliului de 
Administratie din 
scoala conform 
metodologiei în 
vigoare. 

Dezvoltarea 
parteneriatului 
si implicarea 
acestora in 
problemele de 
administratie a 
scolii. 

Septembrie 
anual Director 

Consiliul de 
Administratie 
Consiliul 
profesoral 

  

2.Diversificarea 
portofoliului de 
parteneriate al 
şcolii prin 
încheierea de noi 
convenţii, 
diversificarea 
obiectivelor şi 
activităţilor comune 

Contracte de 
colaborare care 
sa acopere 
instruirea 
practica in toate 
calificarile 
pentru care 
pregatim elevii 

Septembrie 
anual Director 

Agenti 
economici 
 

  

3.Monitorizarea 
parteneriatului 
social la nivelul 
scolii (baza de 
date/harta anuală a 
parteneriatului) şi 
adoptarea de măsuri 
de ameliorare 

Cresterea 
eficientei 
activitatilor de 
instruire 
practica 

Martie 
anual Director 

Maistrii 
instructori 
Agenti 
economici 
Elevi 
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4.Imbunatatirea 
organizarii 
examenelor de 
absolvire privind 
efectivitatea 
participarii 
partenerilor sociali 
in cadrul comisiilor. 

Participarea 
reprezentantilor 
agentilor 
economici in 
comisiile de 
examen 

Iunie  
anual Director Agenti 

economici 

  

 

 

PRIORITATEA 6: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 
Obiectiv 6.1: Facilitarea accesului la educaţie prin scoala noastră, prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar 
Tinta / Rezultate masurabile:  
- Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantajate 
- Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu 
- Asigurarea unui numar de trei oportunitati de calificare pentru elevii din categoriile mentionate 
Context : Problemele specifice de acces la liceu le au 40 % din elevii nostrii care provin din mediul 
rural, cei din zona Aiudului si din cea a muntilor Apuseni. Stiind că circa 30% dintre absolvenţii de 
clasă a VIII-a rămân fără calificare profesională, sunt necesare masuri de facilitare a accesului pentru 
aceste grupuri la sistemul de pregatire profesionala prin IPT. De asemenea se realizeaza programe de 
sprijin pentru elevii cu dificultăti de învatare şi programe de masuri pentru prevenirea si reducerea 
abandonului scolar 

Actiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 
 

Rezultate 
asteptate 

(masurabile) 

Data pana 
la care vor 

fi 
finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finantare 

1. Localizarea si 
identificarea 
problemelor de 
acces la IPT a 
elevilor care 
formeaza grupurile 
tinta. 

Cunoasterea 
elevilor din 
mediul rural 
care se 
orienteaza 
catre scoala 
noastra. 

Noiembrie 
Anual 

Director 
 

Consilierul 
scolar 

Scoli 
generale din 
mediul rural 
Primariile 

  

2. Elaborarea si 
implementarea de 
programe de sprijin 
adecvate nevoilor 
identificate. 

Graficul 
activitatilor in 
cadrul 
programului. 

Decembrie  
Anual 

Director 
 

Consilierul 
scolar 

Primarii 
Scoli 
generale din 
mediul rural 
 

 Resurse 
proprii 
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3. Implicarea activă 
a consilierului 
şcolar şi a 
diriginţilor în 
combaterea 
absenteismului, a 
delincvenţei şi a 
actelor de 
indisciplină 
 

Reducerea 
absenteismului 
şi a 
abandonului 
şcolar 
 

Permanent 

 

Director 

Consilier 
scolar 

Consilier 
educativ 
Consiliul 
elevilor 
Diriginţi 
 

Parteneri 
sociali 
 
 
 
Părinţi  
 

  

4. Evaluarea anuală 
a opţiunilor elevilor 
absolvenţi ai 
claselor a VIII-a şi 
popularizarea 
planului de 
şcolarizare prin:  
-lansare oficială a 
ofertei (spectacol), 
-organizarea 
acţiunii „ Ziua 
porţilor deschise”,  
-prezentare ofertă 
în şcolile generale, 
 -publicitate în 
mass-media, 

Creşterea 
numărului de 
opţiuni 1 
pentru Liceul 
Tehnologic 
Agricol „AL. 
BORZA” 
Ciumbrud la 
admitere  

Anual în 
lunile 
noiembrie 
şi mai  
 

 
 

Director 
Consilier 
educativ 
Consiliul 
elevilor 
Diriginţi 
 

Scoli 
generale 

  

5.Oferirea de 
programe remediale 
pentru elevii cu 
dificultăţi de 
învăţare (în special 
cei din categorii 
defavorizate) 

Cresterea 
randamentului 
invatarii si 
diminuarea 
abandonului 
scolar 

Permanent  Director 
Diriginti 

Cadre 
didactice 
elevi 
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6.Facilitarea 
mobilităţii elevilor 
în teritoriu 
(transport/internat, 
burse, 
etc.).Abonamentele 
sunt decontate 
conform legii 
tuturor elevilor 
scolii 
-Posibilitati de 
cazare in internat 
-Domenii si 
calificari variate 
-Parteneriat cu 
agentii economici 
din municipiu si din 
zonele limitrofe 

Sanse egale la 
instruire 
pentru toti 
elevii 
indiferent de 
mediu 
 

permanent Director 
Diriginti 

Cadre 
didactice 
Elevi 
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Programul activităţilor de consiliere şi orientare profesională 

pentru anul şcolar 2020-2021 
ACTIVITATE RESPONSABIL SCOP SI 

BENEFICII REZULTATE 

1.Conceperea unor 
modalităţi de 
integrare şi oferirea 
sprijinului elevilor 
printr-un program de 
orientare şcolară şi 
profesională  

Director  
Coord educativ 
Consilier scolar 
 
 

Evaluarea propriilor 
interese şi aptitudini 

Alegerea traseului şcolar şi 
educaţional în funcţie de 
interesele şi aptitudinile 
fiecăruia  

2.Prezentarea 
activităţii de 
consiliere şi 
orientare. 

 
Diriginţii claselor  

Cunoaşterea 
activităţilor specifice 
de consiliere şi 
orientare 

Prezentarea unui număr cât mai 
mare de elevi la cabinetul de 
asistenţă psihopedagogică 
pentru consiliere şi orientare  

3.Stabilirea reţelelor 
de parteneriate cu 
agenţiI economici 

Director   Efectuarea practicii 
elevilor  la agenţii 
economici  

Angajarea unui număr cât mai 
mare de absolvenţi la agenţii 
economici 

4.Colaborari cu 
A.J.O.F.P.,Camera 
de comerţ,O.N.G 

Director  
 

Obţinerea de 
informaţii în ceea ce 
priveşte piaţa muncii 

Creşterea numărului de 
absolvenţi inegraţi socio 
profesional 

5.Concursuri pe 
meserii şi 
olimpiadele şcolare 

Colectivul de 
cadre didactice al 
şcolii 

Creşterea 
performanţelor 
şcolare a elevilor 

Evaluarea 
cunoştinţelor,aptitudinilor şi 
deprinderilor elevilor 

6.Elaborarea ofertei 
educaţionale în 
concordanţă cu 
PRAI şi PLAI 

Colectivul de 
cadre didactice al 
şcolii 

Atragerea unui 
număr cât mai mare 
de elevi în cadru 
şcolii 

Realizarea planului de 
şcolarizare 

7.Colaborarea cu 
C.J.A.P.P. 
Alba,C.C.D., 
D.S.P.Alba 

 
Director  
Coord educativ 
Consilier scolar 
 

Oferirea de sprijin 
tuturor elevilor cu 
nevoi specialepentru 
formarea şi 
dezvoltarea lor pers. 

Posibilitatea de acces pe piaţa 
muncii şi a integrării indiferent 
de problemele lor 

8.Desfăşurarea 
instruirii  practice la 
agenţii economici cu 
care avem 
parteneriate  

Director  
Coord educativ 
Consilier scolar 
Catedra tehnică  
 

Cunoaşterea de către 
elevi care sunt 
cerinţele 
angajatorilor 
Cunoaşterea de către 
elevi ce se întâmplă 
pe piaţa muncii 

Formarea unor competenţe şi 
deprinderi practice cerute de 
angajatori 

8.Stabilirea 
parteneriatului cu 
Comitetul părinţilor 

Director  
Coord educativ 
Consilier scolar 
Cadre didactice 

Implicarea părinţilor 
în programe 
educaţionale ale 
şcolii 

Reducerea absenteismului 
şcolar  
Colaborarea şcoală familie 
pentru rezolvarea problemelor 
elevilor 
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LISTA PROTOCOALELOR /ACORDURILOR DE COLABORARE ŞI A 
PARTENERIATELOR ÎNCHEIATE DE UNITATEA DE INVĂŢĂMĂNT   

AN ȘCOLAR  2020-2021 
 
 
 

ORGANIZAŢIA 
PARTENERĂ 

ACTIVITATE RESPONSABILI 

 
CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR 

PSIHO-
PEDAGOGICE 

Perioada 
REZULTATE 
EVALUATE 

/AŞTEPTATE 

Centrul Judetean 
de Asistenta 
Psihopedagogica 
Alba 

Planificarea 
carierei elevilor 
I.P.T.,  si liceu 
Elaborarea 
materialelor 
informative 
necesare 
cadrelor 
didactice 

Director  
Director adj. 
Coord educativ 
Consilier scolar 
Reprezentant al 
C.J.A.P.P. Alba 
 

Mediere 
Colaborare 
Consiliere 

Cand este 
cazul 

Atragerea catre 
cabinetul de 
asistenta 
psihopedagogicca a 
unui nr. mare de 
elevi I.P.T. si liceu 
pentru realizarea 
orientarii scolare si 
profesionale 
Scaderea ratei 
abandonului scolar 
si imbunatatirea 
rezultatelor obtinute 
de elevi 

Directia Generala 
pentru Protectia 
Drepturilor 
Copiilor 

Identificarea 
elevilor supusi 
agresiuni 
verbale si fizice 
în familie 

Reprezentant al 
D.G.P.D.C. Alba 

Mediere  
Colaborare  

Cand este 
cazul 

Scaderea numarului 
de elevi cu astfel de 
probleme 

S.C.  
Ciumbrud Plant 
SRL  

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul 
agricol 

Reprezentant al 
firmei 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilitatilor 
cerute  

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Formarea unor 
competente a 
absolventilor ce sunt 
in concordanta cu 
cele cerute de 
angajatori 

SC Terasa Parc 
SRL  Aiud 

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul  
comerț 

Reprezentant al 
firmei  
 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilităţilor 
cerute  

Pe tot 
parcursul 
anului  

Formarea unor 
competente a 
absolventilor ce sunt 
in concordanta cu 
cele cerute de 
angajatori 

SC Cocosul de 
Aur  SRL Aiud 

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul  
comerț 

Reprezentant al 
firmei 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilitatilor 
cerute de fiecare 
loc de munca 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Formarea unor 
competente a 
absolventilor ce sunt 
in concordanta cu 
cele cerute de 
angajatori 
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S.C.  
MONOXIL 
SRL  

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul 
agricol 

Reprezentant al 
firmei 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilitatilor 
cerute  

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Formarea unor 
competente a 
absolventilor ce sunt 
in concordanta cu 
cele cerute de 
angajatori 

CMV 
ALL FOR PETS 
AIUD   

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul 
agricol 

Reprezentant al 
firmei 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilitatilor 
cerute  

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Formarea unor 
competente a 
absolventilor ce sunt 
in concordanta cu 
cele cerute de 
angajatori 

S.C.  
ALBA VET SA 
AIUD  

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul 
agricol 

Reprezentant al 
firmei 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilitatilor 
cerute  

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Formarea unor 
competente a 
absolventilor ce sunt 
in concordanta cu 
cele cerute de 
angajatori 

SC AGRO-
LACT SRL 
AIUD 

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul 
agricol 

Reprezentant al 
firmei 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilitatilor 
cerute de fiecare 
loc de munca 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

  

S C Domeniile 
Boieru 
CIUMBRUD 

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul 
agricol 

Reprezentant al 
firmei 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilitatilor 
cerute de fiecare 
loc de munca 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Formarea unor 
competente a 
absolventilor ce sunt 
in concordanta cu 
cele cerute de 
angajatori 

 SC 
GLUECKSPI
LZ SRL 

Instruirea 
practica a 
elevilor din 
domeniul 
comerț 

Reprezentant al 
firmei 
Resp catedra 
tehnica 

Identificarea 
abilitatilor 
cerute  

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Formarea unor 
competente a 
absolventilor ce sunt 
in concordanta cu 
cele cerute de 
angajatori 

PRIMARIA  
AIUD 

Acordarea de 
sprijin pentru 
elevii cu 
probleme 
sociale. 
Asigurarea unor 
conditii normale 
pentru derularea 
procesului 
instructiv 
educativ 

Reprezentantul 
primariei in 
consiliul de 
administratie al 
scolii 

Colaborare Cand este 
cazul 

Conditii de siguranta 
fizica pentru elevi 

Agentia 
Judeteana 
pentru Ocupare 
si Formare 

Organizarea 
Targului ofertei 
locurilor de 
munca  

Reprezentant al 
A.J.O.F.M. Alba 
 

Mediere 
 

Mai  Cresterea numarului 
de absolventi de 
I.P.T.,si liceu 
angajati in 
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Szokacs Andrei 
Intreprindere 
individuala 
Alba-Iulia 

Consultanta in 
domeniul 
situatiilor de 
urgenta 

Director 
Szokacs Andrei 
 

Colaborare 
Consiliere 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Aplicarea corecta a 
masurilor PSI 

Directia de 
Sanatate 
Publica   
Alba-Iulia 

Monitorizarea 
calitatii apei 
potabile   

Director 
Reprezentantul  
Directiei de 
Sanatate 
Publica  
Alba-Iulia 

Colaborare Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Calitatea apei potabile 
sa fie in parametrii 
normali conform Legii 
458/2002 
republicata si HG 
974/2004 

Zamfiroaea 
Alin PFA  
Aiud 

Prestarea de 
servicii RSVTI 
ISCIR la 
instalatiile 
mecanice sub 
presiune  

Administrator 
Zamfiroae Alin  

Colaborare si 
mediere 

Pe tot 
parcursul 
anului  

Respectarea prevederilor 
prescriptiilor tehnice –
colectia ISCIR 

SC MEDICA 
GRUP SRL  
Alba-Iulia 

Prestari servicii 
medicale de 
Medicina 
Muncii 

Director 
Reprezentantii 
SC Medical 
Grup SRL 
 

Colaborare 
 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Asigurarea stării de  
sanatatea personalului 
privind expunerile 
profesionale la factorii 
de risc . 

Profesionala 
Alba 

Informarea 
scolii privind 
evolutia pietei 
de munca   

 
 

concordanta cu 
calificarea lor 
profesionala 

Agenţia 
Naţională de 
Consultanţă 
Agricolă 

Organizarea 
cursurilor de 
reconversie 
profesională  
 

Reprezentantul 
OJCA Alba 
Director 

Identificarea 
abilităţilor 
cerute de fiecare 
loc de muncă 

 Posibilitatea 
acordată 
absolvenţilor de a 
obţine noi calificări 

Direcţia Sanitar  
Veterinar Alba 
Filiala Aiud 

Domeniul  
Veterinar 

Reprezentantul  
Oficiul Judeţean 
de Consultanţă 
Agricolă Aiud 

Identificarea 
abilităţilor 
cerute de fiecare 
loc de muncă 

 Posibilitatea 
acordată 
absolvenţilor de a 
obţine noi calificări 

Scolile din 
T.V.E.T.din 
judetul Alba 

Elaborarea de 
strategii comune 
pentru relizarea 
retelei de 
informare 
referitoare la 
calificarile 
profesionale 

Director  colaborare Semestrul  II Reducerea ratei 
abandondonului 
scolar  
integrarea unui 
numar cat mai mare 
de elevi pe piata 
muncii 
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Serviciul Public 
de Asistenţă 
Socială       
Primăria Aiud 

Asigurarea  
asistenţei  
medicale 
elevilor şcolii şi 
organiyarea 
unor activităţi 
privind starea 
de sănătate 

Director 
Şef birou 

Colaborare 
Consiliere 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Asigurarea stării de 
sanatatea a elevilor 

SC ELECTRA 
EXIM SRL 
AIUD 

Verificarea 
instalatiilor  de 
legare la pamant     

Director 
Reprezentant al 
firmei 
 

Colaborare Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Asigura Functionarea 
instalatiilor legate la 
pamant conform 
normelor in vigoare. 

 
TOWERNET 
SRL 

Instruire si 
testare in ce 
priveste 
Protectia 
Muncii  

Director 
Reprezentant al 
firmei 
 

Colaborare si 
consiliere 

Pe tot 
parcursul 
anului  

Respectarea prevederilor 
Protectiei Muncii 

Politia 
Municipiului 
Aiud 

Consultanta in 
domeniul 
privind 
siguranta 
elevilor si a 
personalului 
didactic  

Director 
Reprezentant 
Poltie  
 

Colaborare 
Consiliere 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Siguranta elevilor si 
personalului didactic 

Detasamentul 
de Jandarmerie  
Aiud  

Consultanta in 
domeniul 
privind 
siguranta 
elevilor si a 
personalului 
didactic 

Director 
Reprezentantul  
Jandarmerie 

Colaborare 
Consiliere 

Pe tot 
parcursul 
anului scolar 

Siguranta elevilor si a 
personalului didactic 

Parohia 
Ortodoxa 
„Nasterea 
Maicii 
Domnului” 
Ciumbrud  

Organizare si 
colaborare in 
desfasurarea 
activitatilor 
religioase  

Prof.Religie 
Preot 

Colaborare  
Consiliere  

Pe tot 
parcursul 
anului scolar  

Realizarea in comun a 
unor programe 
,actiuni,activitati si 
proiecte cu caracter 
infornational, 
asistential si aplicativ   

Junior 
Achievement 
Romania 

Programul : 
Liceele 
agricole-„Hub”-
uri locale pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici şi 
mijlocii 

Director  Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 
a doi ani 
scolari 

Realizarea in comun a 
unor programe 
,actiuni,activitati si 
proiecte cu caracter 
informational, 
asistential si aplicativ   
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Fundaţia 
Civitas Pentru 
Societatea 
Civilă- Filiala 
Cluj 

Programul : 
Liceele 
agricole-„Hub”-
uri locale pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici şi 
mijlocii 

Director  Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 
a doi ani 
scolari 

Realizarea in comun a 
unor programe 
,actiuni,activitati si 
proiecte cu caracter 
informational, 
asistential si aplicativ   

Word Vision 
Romania 

Programul : 
Liceele 
agricole-„Hub”-
uri locale pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici şi 
mijlocii 

Director 
executiv 

Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 
a doi ani 
scolari 

Realizarea in comun a 
unor programe 
,actiuni,activitati si 
proiecte cu caracter 
informational, 
asistential si aplicativ   

Centrul pentru 
Educaţie 
Economică şi 
Dezvoltare din 
România 

Programul : 
Liceele 
agricole-„Hub”-
uri locale pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici şi 
mijlocii 

Director 
executiv  
Cristina 
Mănescu 

Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 
a doi ani 
scolari 

Realizarea in comun a 
unor programe 
,actiuni,activitati si 
proiecte cu caracter 
informational, 
asistential si aplicativ   

Centrul Român 
pentru Politici 
Europene 

Programul : 
Liceele 
agricole-„Hub”-
uri locale pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici şi 
mijlocii 

Preşedinte Colaborare  
Consiliere 

Pe parcursul 
a doi ani 
scolari 

Realizarea in comun a 
unor programe 
,actiuni,activitati si 
proiecte cu caracter 
informational, 
asistential si aplicativ   

Licee Agricole 
din ţară 

Programul : 
Liceele 
agricole-„Hub”-
uri locale pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici şi 
mijlocii 

Directori licee Colaborare 
Consiliere 

Pe parcursul 
a doi ani 
scolari 

Realizarea in comun a 
unor programe 
,actiuni,activitati si 
proiecte cu caracter 
informational, 
asistential si aplicativ   

Institutii de 
invatamant 
superior  

Actiuni de 
promovare a 
ofertei 
educationale   

Director 
Reprezentanti 
institutii  

Colaborare 
Consiliere 

Sem II Orientarea scolara si 
profesionala a elevilor  
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IV. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
IV.1. PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Calitatea şcolii rezultă în urma aplicării unui sistem evaluativ, care implică existenţa unei culturi 
a evaluării în spiritul ideilor moderne privind învăţământul şi o trecere discretă de la evaluare la 
autoevaluare. 

Putem defini autoevaluarea ca fiind modalitatea esenţială de asigurare a calităţii prin care 
instituţia şcolară îşi evalueaza ea însăşi performanţa; are rolul de a descrie modul în care o instituţie 
şcolară funcţionează şi se dezvoltă. 

Autoevaluarea se face atât de fiecare cadru didactic în parte cât şi la nivelul şcolii şi este absolut 
necesară în condiţiile actuale, deoarece : 

- este un pas iniţial, benefic şi util, cu scopul de a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de a 
sancţiona; 

- asigura autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei; 
- reprezintă asumarea reală a rezultatelor ei de către toţi cei implicaţi. Structura responsabilă de 

auto evaluare la nivelul şcolii este Comisia pentru evaluare şi asigurare a calităţii, care are rolul 
de a : 

o coordona aplicarea procedurilor activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii; 
o elabora un raport de evaluare (autoevaluare) privind calitatea educaţiei, care este făcut 

public; 
o propune măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Etapele demersului de autoevaluare 

sunt: 
o selectare domeniului / temei / temelor supuse procedurilor de autoevaluare, 
o diagnoza nivelului de realizare pentru fiecare dintre temele selectate: 

 
- prin observare, folosind un ghid de observare; 
- prin ancheta folosind chestionarul, interviul; 
- prin analiza documentelor, folosind ghidul de analiza documentară. 

 
- judecarea nivelului de realizare: satisfăcător, bun, foarte bun; 
- identificarea punctelor tari, a slăbiciunilor şi a ţintelor (analiza SWOT) - 
- crearea unui grup de lucru pentru iniţierea şi aplicarea măsurilor de remediere / dezvoltare din 

care fac parte şi reprezentanţii beneficiarilor; 
- modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi planurilor operaţionale 

asociate; 
- desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere cu implicarea tuturor celor 

interesaţi; 
- reaplicarea instrumentelor de evaluare după minim trei luni pentru a evidenţia progresul realizat. 

 
Autoevaluarea este parte integrantă a sistemului de management a calităţii şi a ciclului calităţii. 
Sistemul de evaluare aplicat trebuie să ordoneze, să echilibreze, să confere identitate şi să instituie 

aprecierea bazată pe valori. 
Calitatea trebuie să devină vizibilă şi tangibilă pentru cei interesaţi, deoarece aprecierea şi 

recunoaşterea de către participant a aspectelor referitoare la calitate, vor deveni din ce în ce mai 
importante în viitor. 

Evaluarea calităţii educaţiei este un proces complex ce presupune examinarea multicriterială, a 
măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi 
standardele de referinţă. 
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 În elaborarea PAS-ului ne-am consultat cu : 

- cadrele didactice în vederea stabilirii priorităţilor strategice, a obiectivelor ţintă, care ar 

trebui urmărite pentru realizarea misiunii pe care şcoala şi-a asumat-o; 

- comunitatea părinților pentru a determina așteptările acestora de la unitatea şcolară; 

- partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acțiune în vederea dobândirii 

competenţelor cheie de către elevi şi a nevoilor de competenţe la nivel local. 

Planul operaţional va fi monitorizat de către o echipă formată din trei cadre didactice care şi-au 

adus contribuţia la elaborarea proiectului. Întregul Plan de Acţiune al Şcolii va fi monitorizat de director 

care are sarcina de a interveni ori de câte ori este necesar pentru ameliorarea rezultatelor obţinute şi 

stabilirea direcţiilor de acţiune viitoare. Concluziile desprinse sunt analizate în Consiliul Profesoral de 

sfârşit de semestru. Directorul este responsabil cu monitorizarea operativă primind lunar de la fiecare 

comisie metodică o evaluare a activității. Evaluările parţiale vor fi analizate în Consiliul de 

Administraţie. 

IV.1. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

Tipul activităţii 
Responsabili cu activitatea de 

monitorizare 
Frecvenţa 

monitorizării 
Datele întâlnirilor de 

analiză 
Intocmirea pachetelor de date care să 
sprijine monitorizarea ţintelor   

Lazăr Simona  
Tocaciu Camelia 
Filimon Elena  

  Lunar  Decembrie 2020 
 Martie 2021 
Iunie 2021 
 

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor individuale  

Lazăr Simona 
Filimon Dana Maria 
Resp.comisiilor metodice               

  Trimestrial Decembrie 2020 
Aprilie 2021 
 

Comunicarea acţiunilor colective 
rezultate în urma monitorizării 

Lazăr Simona   Trimestrial Aprilie2021 

Analiza informaţiilor privind 
programul realizat în atingerea ţintelor 

Filimon Dana Maria 
Tocaciu Camelia 

Anual Iunie 2021 
 

Stabilizarea metodologiei de evaluare 
şi a indicatorilor de evaluare a 
impactului asupra comunităţii 

Lazăr Simona 
Filimon Dana Maria 

Anual Septembrie 2021 
 

Prezentarea progresului realizat Lazăr Simona Anual Iunie 2021 
 

Evaluarea progresului în atingerea 
ţintelor şi actualizarea acţiunilor din 
PAS, în vederea evaluării 

Lazăr Simona 
 

Anual Iunie 2021 
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Anexa 1. 
 

LISTĂ DE TERMENI  
 
abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la 

îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual 
Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind 
cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) 
sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, 
materiale, unelte şi instrumente) 

analiza factorilor 
interesaţi  

Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau 
negativ, de proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea 
intereselor, a problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile 
analizei sunt integrate în construcţia proiectului. 

analiza mediului extern Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – 
economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat 

analiza mediului intern Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea 
principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 
(analiză SWOT) 

analiza problemelor Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii 
problematice sau care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili 
cauzele şi efectele acestora 

analiză Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea 
mediului extern (context socio – economic, demografic şi educaţional 
actual şi previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi 
stabilirea principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi 
ameninţări (analiză SWOT) 

analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) 
ale unei organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor 
(Threats) cu care aceasta se confruntă. 

arborele obiectivelor Reprezentarea sub formă de diagramă a situaţiei viitoare, după ce 
toate problemele au fost rezolvate, realizată urmând o analiză a 
problemei existente şi evidenţierea relaţiei mijloace-rezultate 

arborele problemelor Reprezentarea sub formă de diagramă a unei situaţii negative, 
problematice sau care se doreşte a fi schimbată prin care se pune în 
evidenţă relaţia cauză-efect 

autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea 
principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 
(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de 
planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii capacităţii 
organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare   

cadrul logic Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea 
programelor şi proiectelor bazată pe analiza factorilor interesaţi, 
analiza problemei, analiza obiectivelor, analiza strategiilor şi 
organizare rezultatelor acestor analize într-o matrice de structurare 
logică a planurilor de activităţi şi a resurselor. 

cadru naţional al Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set 
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calificărilor de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al 
căror scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de 
calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi 
calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă 

calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care 
este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o 
persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite 
standarde 

ciclul de planificare 
strategică 

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau 
actualizarea planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde 
etapele de fundamentare, analiză, planificare, implementare,  
monitorizarea, evaluare şi feedback. 

competenţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 
personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de 
studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextual 
Cadrului European al calificărilor, competenţa este descrisă din 
perspectiva responsabilităţii şi autonomiei. 

cultura organizaţională 
a şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare  care mijlocesc toate 
relaţiile dintre şcoală şi comunitate. 

cunoştinţe Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele 
reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un 
anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextual Cadrului 
European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau 
faptice 

durabilitate(sustenabili
tate) 

Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după 
terminarea perioadei de sprijin financiar şi suport tehnic extern 

eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului 
proiectului 

eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, 
respectiv cât de bine au fost transformate mijloacele şi activităţile în 
rezultate planificate 

evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  compararea 
coerenţei rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând 
eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus 

factori interesaţi  Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot avea 
o relaţie cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi 
afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau 
produsele finale ale proiectului. De regulă abordarea lor se face luând 
în considerare interesele relevante, majore ale sub-grupurilor din care 
fac parte. (en. stakeholder) 

feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  valorizarea 
rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi 
diseminarea la diferite niveluri (local, regional, naţional) a bunelor 
practici 

fezabilitate Măsura în  care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 
fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea 

cadrului general al planificării pornind de la priorităţile la diferite 
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niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.  
grafic Gantt Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea 

activităţilor unui proiect, relaţiile dintre ele, durata acestora şi 
tremenele planificate de finalizare.  

grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului 
proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va 
dezvolta proiectul. 

impact Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea 
obiectivelor politicilor sectoriale 

implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  punerea în 
aplicare a planului operaţional, utilizând resursele alocate. 

indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 
social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se 
construiesc pe baza unor date cantitative sau pe informaţii calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi 
legalitatea acestuia. 

misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine 
şi le promovează. 

monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  măsurarea 
progresului obţinut în implementarea planului propus în vederea 
formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a acestuia. 

monitorizare internă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru 
luarea deciziei şi managementul proiectului. 

obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de 
beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte 
grupuri mai largi. Ele arată cum se integrează programul în politicile 
regionale/sectoriale ale guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE. 
Obiectivele generale nu vor fi atinse numai prin proiectul în sine, 
acesta va furniza o contribuţie la realizarea obiectivului general. 

ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o 
desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-
socială şi care constituie pentru aceasta sursă de existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională 
realizat de unitatea de învăţământ professional şi tehnic, în scopul de 
a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 
tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul ariei de 
acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 ani  

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel 
judeţean cu scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - 
economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani 

planificare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  stabilirea unor 
obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, 
relevante, încadrate în timp (SMART) si elaborarea planului 
operaţional anual, care precizează acţiunile vizate pentru atingerea 
obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, prezintă rezultatele 
aşteptate şi termenele până la care trebuie obţinute 
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planificare strategică Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 
ani a ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de CNDIPT 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel 
regional în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-
economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului 
superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani 

pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată începe, 
respectiv să poată începe derularea activităţilor. 

proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un 
rezultat specific într-un interval de timp delimitat. 

relevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu 
problemele reale, nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale 
beneficiarilor cărora se ardesează proiectul, precum şi cu mediul fizic 
şi politic în care acesta operează. 

rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge 
scopul proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile 
pentru grupurile ţintă. 

rezultate ale învăţării Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la 
terminarea procesului de învăţare. Rezultatele învăţării  sunt definite 
sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

rezultat imediat 
(output) 

Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării 
resurselor utilizate. 

riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau 
succesul proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere. 

sector Grupare de activităţi profesionale pe baza funcţiei economice, 
produsului, serviciului sau tehnologiei lor principale 

sistem naţional de 
calificări 

Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea 
educaţiei şi a altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu 
piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta include dezvoltarea şi 
punerea în aplicare a acordurilor şi proceselor instituţionale legate de 
asigurarea calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un sistem 
naţional de calificări poate fi format din mai multe subsisteme şi 
poate include unu cadru naţional al calificărilor 

strategii de dezvoltare 
a pieţei 

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea 
dimensiunii generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri 
ţintă a grupurilor slab reprezentate 

strategii de dezvoltare 
a produsului 

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea 
de noi modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale. 

strategii de 
diversificare 

Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin 
activităţi într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii 

strategii de intrare şi 
control 

Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi parteneriatelor 
etc 

strategii de pătrundere Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe piaţa 
actuală 

supoziţii Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului 
dar asupra cărora managerul proiectului nu are control 
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surse de verificare Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre realizarea 
obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de 
indicatorii  

teritorialitate Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT 
termeni de referinţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi 

obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul 
şi descrierea sarcinilor 

ţinte SMART Ţintele definite:Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în 
colaborare cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă 
măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate măsura în 
mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de atins) – dificile, dar realiste, 
Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp – 
trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp. 

viziunea şcolii Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care 
organizaţia doreşte să o creeze prin activităţile sale. 

 
 

GLOSAR 
 
TVET Invăţământul profesional şi tehnic 
MENCŞ Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
AEL Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 
PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 
PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 
AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
IŞJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 
CLDPS Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională 
CCD Casa Corpului Didactic 
CJRAE Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 
ONG Organizaţie Nonguvernamentală 
SWOT Strenghts Puncte tari), Weaknesses Puncte slabe), Opportunities 

Oportunităţi), Threats Ameninţări) 
SPP Standarde de Pregătire Profesională 
TIC Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 
ONSS Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 
CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
APM Agenţia de Protecţia Mediului 
DSP Direcţia de Sănătate Publică 
CES Cerinţe Educaţionale Speciale 
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