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Argument 

P lanul de afaceri pentru o firmă reprezintă, în egală măsură, raţiunea de a fi a acesteia şi 

fundamentul obţinerii succesului previzionat. Tot astfel, Planul de acţiune al şcolii, prin 

componentele sale strategice şi operaţionale, bazate pe o diagnoză corectă a contextului 

şi a calităţii procesului educaţional, oferă personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii 

posibilitatea de a întâmpina orice provocare printr-un efort comun, activ şi responsabil, 

de a transforma orice dificultate sau punct slab, în reuşită/performanţă/realizare. 

A ctualmente, în condiţiile dinamicii, uneori sinuoase şi instabile a societăţii 

contemporane, în ciuda tuturor controverselor, şcoala reprezintă un factor de stabilitate, 

de progres, dar şi un promotor al schimbării, care dedică resurse, competenţă şi 

profesionalism pentru a modela conştiinţe şi caractere,  a implementa atitudini, conduite 

şi valori dezirabile, necesare formării cetăţenilor europeni, activi şi responsabili, 

integraţi ca buni specialişti pe piaţa muncii şi pregătiţi să înţeleagă şi să respecte regulile 

convieţuirii sociale. 

S istemele educaţionale contemporane pentru a-şi dovedi viabilitatea şi a-şi îndeplini 

scopul de creştere a gradului de dezvoltare socială, economică şi culturală a societăţilor 

pe care le reprezintă, trebuie să reflecte constant, la nivelul actului educaţional, 

schimbările survenite sau anticipate în sfera socio-economică, să le supună unei 

cercetări riguroase şi să formuleze politici coerente, viziuni, strategii şi acţiuni de 

optimizare a ofertelor educaţionale şi a calităţii procesului de predare şi învăţare. Chiar 

dacă nu există o “reţetă” care să garanteze reuşita, multe dintre provocările şi variabilele 

acestui demers de formulare şi revizuire a actului educaţional şi a ofertei educaţionale se 

pot transforma, atât la nivel naţional, cât şi la nivel de unitate de învăţământ sau reţea de 

parteneriat educaţional, în exemple de succes şi modele de bună practică. 

 

Partea 1 – Contextul 

 

1.1. Formularea viziunii şi a scopului/misiunii 

 

Viziunea Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania”: Educaţie şi formare prin 

parteneriat de calitate cu promovarea unităţii şi unicităţii în diversitate.  

Slogan: Parteneriat educaţional de calitate, unitate şi unicitate în diversitate. 

Notă de fundamentare a viziunii şcolii: Eficacitatea actului educaţional şi a formării 

profesionale iniţiale a educabilului se poate realiza doar prin funcţionarea unui parteneriat real, de 

calitate, de tip „win-win”, mai întâi între şcoală şi elevi, conştient asumat, respectat şi îndeplinit cu 

responsabilitate de către ambele părţi. Colegiul, ca furnizor de servicii educaţionale, va promova 

plusvaloarea şi excelenţa,  iar elevii vor deveni parteneri implicaţi şi motivaţi în propria educaţie, 

formare şi dezvoltare individuală, atât din punctul de vedere al construirii unei personalităţi 

armonioase, cât şi din punctul de vedere al însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru 

specializarea profesională şi inserţia pe piaţa muncii. Toate acestea vor deveni realitate doar dacă 

şcoala, în valorificarea potenţialului fiecărui elev va ţine cont de nevoile sale personale, de  nivelul 

cunoştinţelor acumulate şi de tipul experienţei sale de viaţă, adică, cu alte cuvinte se va reforma şi 

reformula pe sine, ca instituţie, pentru a porni de la unicitate şi a stabili unitatea în diversitate. 
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Acelaţi tip de parteneriat educaţional de tip „win-win” trebuie formulat şi între şcoală, pe de-

o parte, cadre didactice, părinţi, agenţi economici, autorităţi locale şi regionale, alte şcoli, furnizori 

publici şi privaţi de formare profesională, învăţământ superior, O.N.G.-uri, Fundaţii şi  reprezentanţi 

ai comunităţii, la toate nivelurile, pe de altă parte. Toate acestea vor presupune deschidere, 

comunicare, atenţie la nota de unicitate şi nevoile specifice ale partenerilor,  dorinţă de schimbare, 

indiferent de costurile de energie, timp şi tipul de resurse umane, materiale, financiare şi 

informaţionale implicate, pentru a reevalua si reforma parteneriatele deja existente, a le transforma 

in parteneriate de tip „win-win” şi a le extinde, cu scopul reuşitei în a da societăţii tineri specialişti, 

integraţi pe piaţa muncii, cu calitate dublă: profesionişti şi cetăţeni activi, promotări ai schimbării 

pozitive în toate palierele convieţuirii sociale.  

Considerăm că realizarea acestei viziuni ar transforma colegiul nostru într-un model de bună 

practică la nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar, de tip tehnic, atât în plan local, cât şi la 

nivel regional şi/sau naţional sau, poate, chiar la nivel internaţional. De asemenea, i-ar conferi 

unicitate şi ar contribui la „rentabilizarea” actului educaţional. Unitatea personalului şcolii va fi 

rezultatul perseverenţei cu care, deşi suntem diferiţi, vom acţiona, conform strategiei stabilite 

împreună, atât în echipă, cât şi individual pentru a ne îndeplini viziunea propusă.   

Scopul: Pentru toţi elevii noştri dorim să asigurăm un mediu educaţional în care să 

promovăm excelenţa în educație și formare profesională, bazată pe cooperare, parteneriate 

funcţionale la toate nivelurile, valorizarea creativităţii, inovării, a exemplelor de bune practici şi a 

egalităţii de şanse. 

Misiunea Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” este de a forma specialişti 

competitivi pe piaţa muncii regionale, naţionale şi europene, în domeniile: mecanică, transporturi, 

electronică automatizări, electric şi informatică şi de a pregăti viitori cetăţeni activi şi responsabili, 

promotori ai schimbării pozitive, într-o societate a dezvoltării durabile şi a învăţării pe tot parcursul 

vieţii. 

1.2. Profilul prezent al şcolii  

1.2.1. Date de identificare 

Denumire instituţie Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” 

 

Sigla 

 
Tip instituţie Unitate de  învăţământ preuniversitar din sistemul de stat 

Filieră/Profil Tehnologică/ Tehnic 

Adresă Str. Bistriţei, nr. 21, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, 400430 

Telefon/Fax 0264-449645/ 0264-449644                                                                                                                          

E-mail/web  colegiultransilvania.cluj@yahoo.com  

http://www.colegiuldetransporturi-cluj.ro 

 

1.2.2. Prezentare generală 

Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” este o unitate de învăţământ  

preuniversitar, cu personalitate juridică, amplasată în municipiul Cluj-Napoca, care asigură tinerilor 

din regiunea de nord - vest a ţării, pregătirea profesională de nivel 3, 4 si 5 european în domeniile 

mecanică, transporturi, electronică automatizări, electric şi informatică.  

Obiectul de activitate: educaţie şi formare profesională. 

Valorile care alcătuiesc ethos-ul şcolii sunt conjugate cu forma şi obiectivele educaţiei 

prestate, cu identitatea şi nivelul elevilor formaţi, cu cerinţele pieţei de muncă şi evoluţia ei şi cu  

mailto:colegiultransilvania.cluj@yahoo.com
http://www.colegiuldetransporturi-cluj.ro/
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formarea moralităţii. Astfel, şcoala este deschisă noului, comunicării constructive, parteneriatului 

orientat în sensul dezvoltării personale şi a fructificării experienţelor individuale şi îşi propune să 

îmbunătăţească metodele de lucru cu elevii, încurajându-i să joace un rol activ în acest proces şi în 

viaţa comunităţii, asigurând şanse egale pentru toţi şi sprijinind articularea educaţiei şcolare cu cea 

extraşcolară şi cu cea pe tot parcursul vieţii. Pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor 

noştri promovăm valori precum: egalitatea de şanse, democraţia, multiculturalismul, toleranţa, 

respectul reciproc, ȋncrederea ȋn forţele proprii şi autodisciplina. 

Scurt istoric: Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” de azi îşi are începuturile în 

anul 1948, când a fost ȋnfiinţă Şcoala Medie Tehnică Metalurgică C.F.R., cu durata de 4 ani. Şcoala 

Medie Tehnică Metalurgică a dat peste 600 de absolvenţi până în 1955, când  s-a transformat în 

Şcoala Profesională de Construcţii Căi Ferate, devenită în 1965 Şcoala Profesională Auto. În 22 

noiembrie 1966 a început construirea unui nou complex şcolar, amplasat în cartierul Gheorgheni, pe 

strada Bistriţei nr. 21, într-o zonă colinară mai aerisită, fără unităţi industriale şi nepoluată, complex 

care a fost dat în folosinţă odată cu deschiderea anului şcolar 1968-1969. Spaţiul şi dotările sale, 

cuprinzând două clădiri cu câte 19 săli de clasă, 2 cămine, o cantină, atelier cu 14 săli, sala de 

gimnastică, cele 3 terenuri de sport, centrala termică proprie, au făcut posibilă existenţa în cadrul 

Grupului Şcolar de Transporturi C.F. a două unităţi de învăţământ: Liceul Industrial nr. 2 şi Şcoala 

Profesională C.F.R. 

În anul 2003, odată cu sărbătorirea a 55 de ani de existenţă, Grupul Şcolar de Transporturi 

C.F. a primit denumirea de Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”. Această devenire se 

datorează participării elevilor şcolii, de-a lungul anilor, la numeroase olimpiade, concursuri pe 

meserii, simpozioane, competiţii sportive; premiile obţinute constituind un palmares onorant pentru 

eforturile depuse de către elevi şi profesorii care au ştiut să le descopere şi să le cultive talentele, 

antrenându-i în numeroase şi variate activităţi şcolare şi extraşcolare. Numeroşi absolvenţi ai şcolii 

noastre şi-au continuat studiile la universităţi, colegii, şcoli postliceale şi revin cu drag în mijlocul 

celor care le-au deschis largi orizonturi. Ȋn anul 2011, Colegiului Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” i s-a decernat, pentru a doua oară consecutiv, titlu de „Şcoală europeană”. 

Dintre elementele care au dictat, în timp, strategia  instituţiei noastre, amintim: creşterea 

prestigiului şcolii şi a calităţii în educaţie, prin aşezarea elevului şi a preocupărilor sale în centrul 

activităţii educaţionale, creşterea şansei de inserţie socio-profesională a absolvenţilor, formarea 

spiritului de iniţiativă, dezvoltarea motivaţiei elevilor pentru învăţarea şi informarea continuă, şi, nu 

în ultimul rând, modernizarea şi optimizarea continuă a procesului educativ, din punct de vedere al 

calităţii actului didactic şi al bazei tehnico-didactice. 

Alegerea ofertei educaţionale pentru atragerea clienţilor (elevilor) şi diminuarea influenţei 

concurenţei se realizează prin sondarea pieţei muncii şi stabilirea planului de şcolarizare în funcţie 

de cerinţa acesteia, dar ţinând cont şi de oferta liceelor din zonă cu profiluri asemănătoare. Colegiul 

Tehnic de Transporturi “Transilvania” dispune de o bază materială alcătuită din: 2 clădiri cu 21 săli 

de clasă şi 17 laboratoare, sală festivă, cămin (200 locuri), cantină (600 locuri), bibliotecă, cabinet 

de consiliere şi orientare şcolară, cabinet medical, sală de sport, 3 terenuri de sport, 1 atelier 

prelucrări prin aşchiere, 3 ateliere lăcătuşerie, 1 atelier mecanică auto, 1 atelier tinichigerie auto, 1 

atelier sudură, 1 atelier electromecanică, dotare cu echipamente didactice moderne 3 automobile 

Renault Symbol, 1 autocamion cu remorcă IVECO. Apoi, ca noutate, ȋn 2011, ȋn spaţiul ocupat de 

vechea centrală termică dezafectată a fost amenajat un service-auto pentru elevi ȋn care dotările, 

condiţiile educaţionale şi igienico-sanitare, sunt ȋn acord cu standardele internaţionale. Tot ȋn 2011, 

am primit, pentru a doua oară consecutiv, recunoaşterea activităţii noastre prin decernarea titlului de 

„Şcoală europeană”. 

Prin ȋntreaga activitate a cadrelor didactice din şcola noastră, prin palmaresul onorant de 

premii obţinut de către elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, prin diversitatea ofertei de programe 

educative locale, naţionale şi internaţionale ȋn care suntem implicaţi, ne propunem ca elevii noştri să 

beneficieze de cele mai bune condiţii pentru educaţia şi instruirea lor profesională, să le crească 

şansele inserţiei pe piaţă muncii şi, ȋn viitor,  să devină cei mai buni specialişti ȋn domeniile ȋn care 

se pregătesc. 
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Rezultatul vizibil al realizării şi promovării ofertei educaţionale a colegiului este realizarea, 

ȋn fiecare an, fără probleme, a planului de şcolarizare, spre deosebire de alte unităţi şcolare cu profil 

tehnic din municipiul Cluj-Napoca, care pregătesc elevii ȋn specializări similare cu unitatea noastră 

şcolară. 

 

1.2.3. Informaţii despre anul şcolar 2019-2020 

Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a acestora: 

suprafaţa totală de teren aflat în administrarea şcolii = 6.8 ha 

 

Nr. 

crt.  

Destinaţia clădirii 

 

Forma de administrare 

1. 2 clădiri de şcoală proprie 

2. Internat (două etaje) proprie 

3.  1 cămin două etaje în administrare 

proprie 

4. sală de sport proprie 

5. atelier  proprie 

6. service-auto proprie 

7.  spălătorie proprie 

8. cantină închiriată 

 

Structura bazei materiale utilizate în activităţi didactice şi extracurriculare: 

 

 două clădiri de şcoală: 21 săli de clasă şi 17 laboratoare (3 - informatică, 2 - electrotehnică, 3 

- electronică digitală, 1 - automatizări, 2 - automobile, 1 - mecanică, 3 - fizică, 1 - chimie, 

1- legislaţie rutieră); 

 8 ateliere pentru instruire practică (un atelier prelucrări prin aşchiere, 3 ateliere lăcătuşerie, 

un atelier mecanică auto, un atelier tinichigerie auto, un atelier sudură, atelier 

electromecanică) 

 service auto pentru elevi (atelier şi două săli de clasă) 

 14 cabinete pentru profesori/maiştri de instruire practică; 

 sală multimedia; 

 cabinet psihologic; 

 bibliotecă; 

 sală CEAC; 

 sală festivă (aproximativ 100 locuri); 

 sală de sport şi sală de fitness 

 3 terenuri de sport; 

 poligon auto; 

 parc; 

 cabinet medical; 

 internat pentru elevi (148 locuri de cazare); 

 secretariat (2 săli); 

 contabilitate (2 săli + caserie). 

Informaţii despre număr clase, niveluri de învăţământ, domeniul de pregătire, specializarea, 

limba de predare şi efective elevi. 

Anul şcolar 2019 - 2020 a debutat cu un efectiv de 544 de elevi repartizaţi în cadrul a 23 de 

clase, liceu zi şi  seral, şi şcoala postliceală cu predare în limbile română sau maghiară, după cum 

urmează: 
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Comparativ, procentul de realizare a planului de ṣcolarizare in anul şcolar 2019-2020 a fost de 

97,96%, faţă de 94,38% în anul şcolar 2018-2019,  97,32 % în anul şcolar 2017-2018 şi faţă de 95,453 

% în anul şcolar 2016-2017. 

Din cei 544 de elevi: 

- 14 elevi orfani 

- 15 elevi declaraţi de etnie rromă 

-9 elevi din mediul urban, din care 8 elevi cu un părinte plecat în străinătate şi 1 elev cu ambii părinţi plecaţi 

-12 elevi din mediul rural cu părinţi plecaţi în străinătate, din care 11 elevi cu un părinte plecat, iar  1 elev cu 

ambii părinţi plecaţi. 

Evoluţia efectivelor de elevi pe parcursul anului şcolar 2019-2020: 

Nivel  Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

Liceu-zi 202 202 201 201 

Liceu-seral 82 82 82 83 

Nr. 

crt. 
Clasa Diriginte Specializare 

 

Domeniul 

Liceu-zi 

1.  IX A Mihali Ileana Tehnician electrician electronist auto Electric 

2.  IX B Popa Mihaela Tehnician transporturi Mecanică 

3.  X A Ganea Ioan Tehnician electrician electronist auto Electric 

4.  X B Nistor Adela Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

5.  XI A Țîrc Ștefania Tehnician electrician electronist auto Electric 

6.  XI B Boancă Vasile Tehnician operator tehnică de calcul Electronică automatizări 

7.  XII A Ancău Dorina Tehnician operator roboţi industriali Electronică automatizări 

8.  XII B Hudrea Floare Tehnician transporturi Mecanică 

Şcoala profesională 

9.  IX G Moldovan Vasile Mecanic auto + Operator la mașini cu 

comandă numerică  – înv. dual 
Mecanică 

10.  IX H Plaian Liana Tinichigiu vopsitor auto – înv. dual Mecanică 

11.  IX K Szekely Sandor Mecanic auto 

(lb. maghiară) 
Mecanică 

12.  X G Loșonți Mircea Mecanic auto – înv. dual Mecanică 

13.  X H Stanciu Mircea Operator la mașini cu comandă numerică+ 

tinichigiu vopsitor auto– înv. dual 
Mecanică 

14.  X K Osvath-Boros 

Peter 

Mecanic auto+tinichigiu vopsitor auto 

 (lb. maghiară) 
Mecanică 

15.  XI G Bocereg Deian Mecanic auto + tinichigiu vopsitor auto Mecanică 

16.  XI H Lupas Ioan Operator la mașini cu comandă numerică Mecanică 

17.  XI K Jenei Elemer Mecanic auto+tinichigiu vopsitor auto 

 (lb. maghiară) 
Mecanică 

Liceu seral 

18.  XI M 

seral 
Hatfaludy Agneta Tehnician electrician electronist auto 

(lb. maghiară) 
Electric 

19.  XII M 

seral 
Gereb Elisabeta Tehnician electrician electronist auto  

(lb. maghiară) 
Electric 

20.  XIII R 

seral 
Lunca Dorina Tehnician mecanic pentru întreținere și 

reparații 
Mecanică 

21.  XIIIM 

seral 

Chita Simona Tehnician  electrician electronist auto 

 (lb. maghiară) 

Electric 

Şcoala postliceală 

22.  P1 T Feștilă Rodica Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 
Transporturi 

23.  P2 T Corpodean Simona Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 
Transporturi 
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Școală 

profesionala 

213 213 213 213 

Școala 

postliceală 

47 46 45 45 

Total 544 543 541 542 

 

Nivel  Ianuarie 

 2020 

Februarie 

2020  

Martie 

 2020 

Aprilie  

2020 

Mai  

2020 

Iunie  

2020 

Liceu-zi 195 190 190 190 190 190 

Liceu-seral 81 80 80 80 80 80 

Școală 

profesionala 

211 210 210 210 210 210 

Școala 

postliceală 

41 26 26 26 26 26 

Total 528 506 506 506 506 506 

 

 

Evoluţie efective de elevi, pe niveluri de învăţământ, prin raportare la numărul de elevi înscrişi la 

începutul fiecăruia din ultimii șase ani şcolari: 

Nivel  de 

învăţământ 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Liceu zi şi seral 272 233 228 269 277 284 

Școala 

profesională 

239 249 249 237 240 213 

Scoala 

postliceală/maiştri 

- 46 58 45 34 47 

Total 511 528 535 551 551 544 

 

 

 

Informaţii privind decontarea abonamentelor şi bursele elevilor şi a abonamentelor cadrelor 

didactice la data de 26 iunie 2019: 

 

Până la data de 26 iunie 2019, în anul şcolar 2019-2020, de la bugetul de stat au fost achitate  

potrivit programelor de finanțare aprobate: 

- abonamentele elevilor navetiști în valoare de  

- abonamente cadre didactice 

- banii de liceu  

- bursa profesională  

- bursele sociale  

- bursa  elevi din Republica Moldova  

Nr. 

crt. 

Tip abonamente/burse Număr  

abonamente/burse 

Suma plătită 

/cuantum (în 

lei) 

Sursa de 

finanțare 

1 Bani de liceu 4 5.273 Bugetul de stat 

2 Bursa profesională 213 242.459 Bugetul de stat 

3 Bursa elevi R.Moldova 5 13.560 Bugetul de stat 

4 Burse sociale 75 55265 Bugetul local 

5 Burse de merit 44 26.056 Bugetul local 

6 Burse de studiu 6 3.524 Bugetul local 

7 Abonamente elevi 

navetiști 

60 21.770 Bugetul de stat 

8 Abonamente cadre 5 1.844 Bugetul local 
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didactice 

 

Resurse umane 

Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic ȋn anul scolar 2019-2020 
 

Personal didactic 

Categoria Total număr angajaţi în anul şcolar 2019-2020 

Personal didactic 51 Fără grad didactic: 4 

Cu definitivat: 14 

Cu gradul didactic II: 7 

Cu gradul didactic I: 26 , dintre care cu doctorat: 2  

Personal didactic 

auxiliar 

9 

Personal nedidactic 5,5 

 

 

Număr  total de 

cadre didactice 

la sfârşitul 

anului şcolar 

2019-2020 

Număr de 

norme 

întregi 

Număr de 

cadre 

didactice cu 

norma de 

bază în 

unitatea de 

învăţământ/ 

procent din 

număr de 

norme întregi 

Număr de 

titulari/ 

procent din 

număr de 

norme 

întregi 

 

Număr de cadre  

calificate/procent 

din număr de 

cadre didactice 

 

Modalitatea 

angajării pe post 

 

51 39,0167 33/85% 27/81% 51/100% 

Concurs:14  

Detasare:1 

Suplinire:18  

Transfer: 14 

Completare de 

catedra: 1 

Pensionari:1 

Asociați:2 

 

Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

Total cadre didactice 

existente anul școlar 

anterior 

Număr cadre 

didactice rămase 

în școală 

Număr cadre 

didactice 

plecate 

Număr cadre 

didactice noi 

Total cadre 

didactice în anul 

curent 

55 42 13 9 51 

 

Personal didactic auxiliar 

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste normativele 

privind  

încadrarea 

Bibliotecar 1 1  x  

Administrator 

financiar 
1 1  x  

Secretar sef 1 1  x  

Secretar 1 1  x  

Tehnician (cu 1 1  x  
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atributii de 

administrator 

patrimoniu) 

Informatician 1 1  x  

Laborant 1 1  x  

Pedagog scolar 1 1  x  

Supraveghetor 

de noapte 
1 1  x  

 

 

Personal nedidactic 

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste normativele 

privind  încadrarea 

Ingrijitor 

curatenie 
2 2  x 

Muncitor 3,5 3,5  x  

 

 

Observaţii privind posturile ocupate/vacante (didactic -auxiliar şi nedidactic): 

Posturi vacante: 3 

Servicii externalizate: 3 

Posturi plătite din venituri proprii:1,50 

 

 

1.3. Rezultate obţinute pe parcursul anului şcolar trecut (2019-2020) 

Chiar dacă poziţia ocupată ȋn clasamentul judeţean al absenteismului sau cel naţional al 

Olimiadei Interdisciplinare Tehnice nu ne onorează aşa cum ne-am dori, putem afirma cu 

certitudine că în domeniul colaborării / comunicării cu elevii, cu părinţii şi cu toate categoriile de 

reprezentanţi ai comunităţii, dar şi în domeniul activităţilor şi proiectelor educative sau al 

implicării ȋn proiecte europene suntem o resursă pentru parteneri şi un exemplu de bune practici. 

În anul şcolar 2019-2020 au fost încheiate contracte de colaborare între şcoală şi 29 de 

agenţi economici de profil pentru efectuare practică elevi (31 contracte de colaborare pentru 

ȋnvățământul profesional și  20 de contracte de colaborare pentru ȋnvățământul de tip dual). Dintre 

agenţii economici cu care colaborarea a devenit deja o tradiţie în mai multe domenii din viaţa şcolii, 

amintim: CTP Cluj, Napomar SA, S.C.  Compexit  Trading SRL, S.C. Autoworld  SRL, RMB Inter 

Auto / Mercedes Benz, SC ATP Motors RO SRL, SC Brizard SRL. 

SC Compexit Tranding SRL, prin contractul de sponsorizare/donaţie nr. 3303/29.06.2020, a 

acordat şcolii echipamente pentru uz didactic instruire practică elevi ȋn valoare de 10098,48 lei. 

Acelaşi agent economic partener, prin contractul de donatie/sponsorizare nr. 306/20.01.2020 a 

sponsorizat premii ȋn lei pentru 5 elevi care s-au evidenţiat la practică la sediul firmei (şcoala 

profesională, calificări: mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto). 

Au fost încheiate 19 parteneriate sau protocoale de colaborare cu alte şcoli şi tipuri de 

instituţii pentru organizarea şi/sau desfăşurarea unor proiecte sau activităţi educative sau 

pentru sprijinirea şi consilierea evoluţiei elevilor în carieră (detaliarea va fi făcută în cadrul 

analizei mediului intern). Menţionăm colaborarea, conform contractelor încheiate pe parcursul 

anului şcolar 2019-2020, cu: Asociaţia Preventis, Fundaţia Noi Orizonturi, Fundația Română pentru 

Copii, Comunitate și Familie, Junior Achievement România, Consiliul Județean Cluj, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Asociaţia pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

educaţionale Catharsis, Asociaţia Observatorul Român de Sănătate, Centrul Carpato-Danubian de 
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Geoecologie, Şcoala Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia 

Înclusivă/Integrată,  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Cluj-

Napoca, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir” Facultatea de Drept Cluj-Napoca, 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalații, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului. Au fost organizate ȋntâlniri şi cu 

reprezentantul Observatorului Român de Sănătate pentru introducerea Programului EduAlert ȋn 

vederea reducerii absenteismului şi a prevenirii abandonului şcolar.  

 

Evenimente marcante: 

Promovarea imaginii şcolii ȋn comunitatea locală, naţională şi internaţională: 

 S-au identificat sursele de finanţare şi parteneri eligibili în vederea scrierii şi depunerii 

aplicaţiilor noi proiecte europene Erasmus+. În aprilie 2020 au fost depuse 2 aplicaţii noi 

pentru proiecte europene Erasmus+: „Hand in Hand for World Heritag - Parteneriat 

școlar (KA2, Acţiunea229), “Developing The Competencies of Educators to Promote 

Entrepreneurshıp in VET” - Parteneriat strategic de  formare profesională (KA2, Acţiunea 

226). Ȋn septembrie 2019 a fost scrisă aplicaţia pentru proiectul internațional „C’est 

ma ville” în colaborare cu Institutul francez din Bucuresti, iar ȋn implementarea şi derularea 

proiectului ȋn anul şcolar 2019-2020 am avut ca partener o școală francofonă-Instituto 

Nuestra Señora de la Asunción, Cali, Columbia. Au fost organizate echipele de scriere a 

aplicaţiilor şi de implementare a proiectelor aflate ȋn derulare; 

În anul şcolar 2019-2020, ȋn şcoala noastră s-au derulat următoarele proiecte 

europene/internaţionale: 

 Parteneriatul strategic ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047981_3 ”Patrimoines: 

S’engager au présent pour sauver l’avenir!”. Coordonatorul proiectului este Liceul 

Polyvalent de l’Edit, Franța, în timp ce ceilalți 4 parteneri sunt: SOU ,,Dimcho Bebelyanov”, 

Bulgaria, Collège Jeanne d’ARC, Franța, I.I.S.S.,,Quintiliano”, Italia, IES EL CHAPARIL, 

Spania. Pe parcursul anului școlar 2019-2020, ȋn cadrul acestui proiect, școala noastră a 

participat, ȋn perioada 04 - 08 noiembrie 2019 la întâlnirea transnațională de proiect care a avut 

loc la Liceul “M.F.Quintiliano” Siracuza, Italia La această întâlnire școala noastră a fost 

reprezentată de 4 elevi și doi profesori;  

 Proiectul internaţional „C’est ma ville” ȋn care am avut ca partener o școală francofonă-

Instituto Nuestra Señora de la Asunción, Cali, Columbia; 

 Programul Mondial Eco-Schools; 

 Ȋn octombrie 2019, şcolii noastre i-a fost ȋnmănată, din partea IŞJ Cluj, Diplomă de 

excelenţă pentru Şcoală Ambasador Erasmus+ pentru “merite deosebite ȋn promovarea ȋn 

Europa a exemplelor de bune practice ȋn domeniul educaţiei şi formării profesionale, ȋn 

cultivarea principiului mobilităţii transnaţionale ȋn scop de formare, inovare didactică şi 

schimb de bune practice educaţionale, pentru rezultate deosebite ȋn implementarea de proiecte 

finanţate prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene 2014-2020”; 

 Documentele proiectelor ȋn derulare au fost corect gestionate asa cum a rezultat şi din Raportul  

monitorizării externe a proiectului Erasmus+ “Patrimoines: s’engager au présent pour 

sauver l’avenir”, din partea Agenției Naționale (23 octombrie) şi din Notificarea scrisă 

asupra rezultatului  analizei documentaţiei şi a produselor/ rezultatelor finale prezentate 

în cadrul raportului final aprobat, aferent Proiectul Erasmus + 2017-1-DE03-KA219-

035556_2 ”Europe(an) matters - a survey on attitudes towards Europe” - notificare făcută 

de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare ȋn Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale; 

 Rapoarte şi prezentări cu privire la calitatea şi impactul activităţilor proiectelor europene ale 

şcolii aflate în derulare au fost prezentate de către coordonatorii acestora şi de către elevii 

participanţi la mobilităţi, altor elevi, părinţilor şi cadrelor didactice. De asemenea, pe site-ul 

şcolii şi pe eTwinning au fost postate materiale realizate în cadrul activităţilor desfăşurate în de 

către echipele partenere în proiect;  
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 Şcoala noastră a găzduit etapa locală a Olimpiadei de Geografie;  

 A fost iniţiat şi organizat Concursul regional “La ville de demain”/,,Orasul de mâine”, ȋn 

cadrul Parteneriatului strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 2018-1-FR01-KA229-

047981_3 „Patrimoines: s’engager au présent pour sauver l’avenir” (decembrie 2019). La 

cele 4 secţiuni ale concursului: eseu, desene, machete şi afişe electronice au fost ȋnscrise lucrări 

ale unui număr de de 107 elevi (https://www.colegiuldetransporturi-

cluj.ro/Documente/le_concurs_La_ville_de_demain.pdf; 

 Articole apărute ȋn presă: Elevii clujeni învaţă despre patrimoniul european printr-un 

proiect Erasmus+, articol apărul în Monitorulcj.ro http://www.monitorulcj.ro/educatie/74705-

elevii-clujeni-invaţa-despre-patrimoniul-european-printr-un-proiect-erasmus-

p#sthash.GlZxxIiY.dpbs, articol apărul în ClujToday:Proiect european la Colegiul Tehnic de 

Transporturi Transilvania https://clujtoday.ro/28691-proiect-european-la-colegiul-tehnic-de-

transporturi-transilvania.html şi articolul de promovare a ofertei şcolii, publicat ȋn ziarul 

Făclia: http://ziarulfaclia.ro/colegiul-tehnic-de-transporturi-transilvania-o-scoala-pentru-fiecare/; 

Lista proiectelor educative de tradiţie iniţiate, organizate şi coordonate de către Colegiul 

Tehnic de Transporturi “Transilvania”: 

 Concursul interjudeţean de lucrări experimentale de laborator şi inventică pentru elevi: 
“Paşi pe urmele lui Edison”, ediţia a XIII-a (CAERI 2020, poziţia 662). Concursul propriu zis 

cu prezentare şi evaluare lucrări, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus; 

 Proiect educaţional local: „Punţi spre prietenie” (domeniul educație civică), realizat ȋn 

colaborare cu la Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind 

Educaţia Incluzivă /Integrată Cluj-Napoca; 

 Proiectul educaţional „Să zâmbim împreună” realizat ȋn parteneriat cu Casa de tip Familial „a-

mic”;  

 Proiectul educaţional local (interdisciplinar) - Cerc de lectură: “Mirajul cunoaşterii prin 

farmecul lecturii” realizat ȋn colaborare cu Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Cluj-Napoca; 

 Săptămâna “Şcoala Altfel” (30.03-03.04.2020) s-a desfăşurat ȋn mediul online. Raportul 

activităţilor a fost ȋnaintat către IŞJ Cluj; 

 

 Proiectele educative ale şcolii sunt sprijinite, în fiecare an, de către părinţi, prin donaţii / 

sposorizări în bani sau produse. Apoi, aşa cum se va vedea la analiza mediului intern, elevii noştri 

nu doar se implică în activităţi educative, dar obţin şi diferite premii, la niveluri şi secţiuni dintre 

cele mai variate. Prin contractul de sponsorizare nr. FNOCJ092/06.12.2019, Fundaţia “Noi 

Orizonturi” a sponsorizat instituţia noastră de ȋnvăţământ cu suma de 1620 lei ȋn scopul 

implementării proiectului Club de teatru-elevi, ȋn cadrul Programului Şcoli comunitare. 

 

Informaţii financiare relevante pentru reparaţii, completarea sau modernizarea bazei 

materiale (an şcolar 2019-2020): 

Au fost efectuate achiziții şi investiţii de la bugetul  local, potrivit 

bugetului aprobat, planurilor de dotare, solicitării de investiţii și aprobării 

CA:  

 Au fost achiziționate de la bugetul local 10 laptop-uri HP 250 G7 15.6 în 

valoare de 17.992,80 lei și 10 buc. mouse în valoare de 488 lei 

 S-a achiziționat lenjerie de pat-20 bucăți pentru căminul de elevi toate în 

valoare de 2.000 lei 

 Au fost achiziționate pentru întreținere cazmale, lopeți, sape, lopeți de zăpadă 

în valoare de 467 lei 

 Au fost achiziționate următoarele materiale: membrană bituminoasă, amorsă, 

pastă bituminoasă în valoare de 1.315 lei pentru hidroizalație service auto 

 Au fost efectuate lucrări de reparații curente constând în: rașchetat și lăcuit 

parchet în săli de clasă, zugrăvit interior vestiare, hol și băi la sala de sport, 

zugrăvit băi și grupuri sanitare în internatul de elevi, refacere gard vecinătate 

https://www.colegiuldetransporturi-cluj.ro/Documente/le_concurs_La_ville_de_demain.pdf
https://www.colegiuldetransporturi-cluj.ro/Documente/le_concurs_La_ville_de_demain.pdf
https://clujtoday.ro/28691-proiect-european-la-colegiul-tehnic-de-transporturi-transilvania.html
https://clujtoday.ro/28691-proiect-european-la-colegiul-tehnic-de-transporturi-transilvania.html
http://ziarulfaclia.ro/colegiul-tehnic-de-transporturi-transilvania-o-scoala-pentru-fiecare/
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cu Colegiul Tehnic Energetic și FSEGA, toate în valoare de 180.850 lei 

  Au fost achizițonate pentru sala de sport 3 mingi de volei în valoare de 1.005 

lei 

 Au fost achiziționate 6 tablete pentru dotarea elevilor pe perioada stării de 

urgență, în valoare totală de 4.164 lei 

 S-au achiziționat  3 termometre în valoare totală de 2.124 lei 

 Au fost achiziționate materiale de curățenie, dezinfectanți, materiale sanitare, 

măști, mănuși în valoare de 16.350 lei 

 Au fost achiziționate piese de schimb: prize, cleme, tuburi fluorescente, 

startere  în valoare de 2.482 lei             

De la venituri proprii: 

 Manuale aflate la bibliotecă constând în:  Masurări electr. în curent continuu, 

Circuite electrice, Tehnologia lucrărilor mecanice,  Aparate electrice., Reprez. 

organelor de mașini,  toate în valoare de 550 lei 

 Mânere metalice pentru cămin în valoare de 465 lei  

 Au fost achiziționate materiale de curățenie îa valoare de 895 lei 

 La bibliotecă s-au achiziționat manuale de Măsurări, Instalații în valoare de 

166 lei 

  

1.4. Contextul naţional 

Reforma educaţională din România are în atenţie ca principiu de bază realizarea reală a 

sistemului de  învăţământ prin delegarea autorităţii decizionale de la nivel central la nivelul unităţii 

şcolare. 

Se are în vedere aşadar realizarea în fapt a autonomiei şcolare cu scopul de a răspunde astfel 

necesităţilor comunităţii locale prin abilitatea de a-şi concepe  – în anumite limite în această etapă – 

o politică proprie în domeniul curricular, financiar şi al resurselor umane. 

Finalitatea descentralizării sistemului educaţional are în vedere creşterea independenţei 

decizionale a unităţii şcolare faţă de nivelurile ierarhice superioare ale sistemului educaţional 

românesc. 

La toate acestea se mai adaugă necesitatea asigurării calităţii şi eficienţei procesului 

instructiv-educativ în vederea pregătirii elevilor pentru afirmarea lor ulterioară, în conformitate cu 

opţiunile, interesele şi posibilităţile lor, în condiţiile unui învăţământ selectiv referitor la 

performenţă. 

Dincolo de aceste lucruri este imperios necesar a se continua dotarea şcolii cu aparatură şi 

tehnologie modernă, la standarde europene, precum şi crearea unui ambient şcolar deosebit, 

stimulativ şi recreativ, care să asigure o bună pregătire în domeniul informaticii, diverselor 

specializări tehnice, limbilor străine şi a formării unei conduite civice în concordanţă cu valorile 

morale româneşti tradiţionale în vederea contribuţiei noastre la valorile europene. 

Nu în ultimul rând trebuie să avem în vedere asigurarea condiţiilor pentru ridicarea calităţii 

pregătirii cadrelor didactice prin stimularea acestora în vederea perfecţionării în specialitate având 

ca scop atingerea măiestriei didactice. 

În “Raportul de ţară al României pentru 2016”, elaborat de către Comisia Europeană 

(Bruxelles, 26.2.2016, SWD 91 final) se atrage atenţia asupra următoarelor aspecte: 

 Procentul de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare se situează peste media UE, iar măsurile de sensibilizare 

adaptate menite să îi ajute să intre pe piața forței de muncă rămân limitate.  

 Rata de părăsire timpurie a școlii este ridicată, în special în cazul romilor și al populației 

rurale. Programele de prevenire și de remediere sunt limitate. În România, rata de părăsire 

timpurie a școlii a crescut la 18,1 % în 2014, cu aproape 7 puncte procentuale peste media 

de la nivelul UE și obiectivul național din cadrul Strategiei Europa 2020. 
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 În ceea ce privește educația și formarea profesională, există în continuare probleme în 

materie de calitate, iar participarea la programele educaționale destinate adulților este foarte 

scăzută.  

 Cererea pentru învățământul profesional și tehnic (VET) este în creștere, însă există în 

continuare probleme de calitate. La nivelul învățământului secundar superior, 60 % dintre 

elevi au fost înscriși în programe VET în 2013 față de media UE de 49 %. Cu toate acestea, 

școlile VET au o rată mai scăzută a promovabilității la examenul național final (38 %, 

comparativ cu 76 % în învățământul general, în 2013) și o rată mai mare de părăsire 

timpurie a școlii. Principalele provocări pentru sectorul VET sunt subfinanțarea, calitatea 

personalului didactic, insuficiența legăturilor sistematice cu piața forței de muncă 

(previziuni privind competențele, implicarea angajatorilor) și modificările legislative 

frecvente. Accelerarea punerii în aplicare a învățământului dual se numără printre prioritățile 

Ministerului Educației pentru 2016. 

În: “Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-

2020”, care răspunde obiectivului global al României de a reduce discrepanțele de dezvoltare 

economică și socială între România și statele membre ale UE şi  recomandărilor specifice de țară în 

domeniul educației și formării profesionale, se specifică următoarele: 

 În 2020, sistemul de educație și formare profesională din România (EFP) va răspunde 

cerințelor pieței muncii și nevoilor beneficiarilor direcți prin capitalizarea competențelor și 

abilităților resursei umane.  

 EFP propune dezvoltarea unui sistem accesibil, atractiv și competitiv, care să ofere servicii 

de educație și formare profesională de calitate pentru a răspunde relevant şi rapid la cerinţele 

oamenilor și economiei, prin gestionarea eficientă a resurselor disponibile. 

 Viziunea strategică asupra EFP în România este de a oferi tuturor persoanelor posibilitatea 

dobândirii de competențe de nivel ridicat, relevante pentru piața muncii și societate. 

Sistemul de educație și formare profesională va asigura o vizibilitate 20 crescută a 

competențelor și o mai bună utilizare a acestora pe piața muncii, bazându-se pe anticiparea 

nevoilor de competențe și a tendințelor pe piața muncii. 

 În domeniul EFP, se are în vedere dezvoltarea sistemului de educație și formare 

profesională în jurul a 4 dimensiuni cheie:  

1. Relevanță – sunt avute în vedere elementele care asigură o mai bună adaptare a 

competențelor la cerințele pieței muncii actuale și viitoare.  

2. Acces şi participare – sunt avute în vedere elementele care asigură facilitarea accesului 

la educație și formare profesională, cu accent special pentru grupurile vulnerabile și 

creșterea participării la programe de educație și formare profesională urmare a unui proces 

de orientare și consiliere adecvat nevoilor individuale.  

3. Calitate – sunt avute în vedere elementele care asigură dezvoltarea unei culturi a calității 

în guvernanța sistemului de educație și formare profesională la nivelul tuturor funcțiilor: 

definirea calificărilor și curriculumului, organizarea procesului de învățare, evaluarea și 

certificarea competențelor, formarea cadrelor didactice.  

4. Inovare şi cooperare – sunt avute în vedere elementele care capitalizează potențialul de 

inovare și creativitate și stimularea cooperării, cu accent pe aspectele care vizează 

mobilitatea în cadrul procesului de formare și mobilitatea forței de muncă. 

 Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea unui sistem de educație și formare 

profesională adaptat cerințelor pieței muncii și nevoilor beneficiarilor direcți. 

Obiectivul general al strategiei este derivat în patru obiective specifice, denumite obiective 

strategice; pentru fiecare obiectiv strategic au fost formulate direcții de acțiune și 

rezultate asociate. 

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 

piaţa muncii, având ca țintă strategică:  

a) Creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în 
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educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 

57,2% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune:  
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, 

pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare 

profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii. 

 2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 

definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu 

abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor 

de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii. 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare.  

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională.  

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale.  

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională având ca ținte strategice:  

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 

profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014. 

 b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% 

în 2020, de la 1,5% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal.  

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră. 9. Consolidarea şi flexibilizarea 

mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal 

şi informal.  

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru 

tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile. 

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 

strategice:  

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014. 

 b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul 

de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014. 

 c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% 

în 2020, de la 1,5% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la 

nivel de sistem.  

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării.  

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal.  

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue. 

15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:  
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a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014. 

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 

în 2020, de la 2.800 în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională.  

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională.  

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor 

pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

 

 Strategia educației și formării profesionale este complementară Strategiei Naționale de 

Învățare pe Tot Parcursul Vieţii 2015-2020 și Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii. 

“Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020” propune trei piloni 

strategici care includ acțiuni de coordonare, finanţare şi reglementare: 

PILONUL 1: ACCES ŞI STIMULENTE PENTRU PARTICIPARE 

PILONUL 2: CALITATE ŞI RELEVANŢĂ 

PILONUL 3: PARTENERIATE PENTRU O MAI BUNĂ INFORMARE 

Priorităţi de acţiune:  

Direcții de acțiune – Coordonare 

Îmbunătăţirea Cadrului Naţional al Calificărilor și consolidarea coordonării între 

părțile interesate: extinderea rolurilor Comitetelor Sectoriale şi crearea de organisme de 

coordonare la diferite niveluri ale guvernului, pentru a îmbunătăţi înţelegerea comună–întrefirme, 

furnizori de formare şi guvern - a nevoilor de competenţe şi a obstacolelor în calea extinderii ÎPV şi 

pentru a furniza mai multe informaţii care să permită selectarea măsurilor.  

Evaluarea necesarului de competenţe şi dezvoltarea unui set de competenţe mai cuprinzător: 
evaluarea cererii şi ofertei de competenţe cognitive, socio-emoţionale şi specifice postului şi 

punerea la dispoziţia publicului a rezultatelor acestor evaluări.  

Promovarea campaniilor de conştientizare: dezvoltarea unei atitudini care să favorizeze învăţarea 

şi beneficiile sale.  

Direcții de acțiune - Reglementare  
Crearea unui sistem de asigurare a calităţii pentru ÎPV: crearea capacităţii de ME a ÎPV, 

incluzând îmbunătățirea registrelor electronice de calificări, furnizori şi beneficiari de formare. VI.

 Direcții de acțiune - Finanţare  

Consolidarea și asigurarea finanţării pentru încurajarea pieței de învățare pe tot parcursul 

vieții inclusiv prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere: crearea unui mecanism competitiv de 

acordare de subvenții pentru furnizorii de formare şi firmele care dezvoltă programe de formare 

inovatoare în parteneriat, precum și pentru consiliere.  

Sprijinirea șomerilor și persoanelor inactive, inclusiv prin stimulente financiare și consiliere; 

extinderea cererii de servicii ÎPV prin utilizarea consilierii intensive combinată cu stimulente 

financiare pentru şomeri. 

 

 „Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România” evidenţiază faptul 

că reducerea PTȘ (părăsirirea timpurie a școlii) este esențială pentru atingerea mai multor 

obiective europene și naționale cheie şi vizează tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 de ani care au 

finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu mai urmează nicio 

altă formă de școlarizare sau formare profesională. Apoi, semnificativ este faptul că Rata PTȘ 

aproape s-a dublat în rândul elevilor din învățământul profesional și tehnic între anii școlari 2009-

2010 și 2010-2011. Cei mai expuşi riscului de PTȘ sunt: elevii proveniţi din școlile din mediul 

rural, elevii săraci, elevii de etnie romă, elevii cu cerințe educaționale speciale, elevii din alte 

minorități sau grupuri marginalizate şi elevii cu performanțe scăzute sau cei care repetă sau care 
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abandonează scoala/. Ținta stabilită în Programul Național de Reformă este de a atinge un nivel al 

PTȘ de 11,3% în 2020. 

 

Strategia privind reducerea PTȘ. Rezumatul pilonilor, programelor reprezentative și 

domeniilor tematice 

PILONUL 1: ASIGURAREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI O 

EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU TOȚI COPIII  

DOMENIU 

TEMATIC*  

Program reprezentativ 1.1: Creșterea accesului la îngrijire și educație 

timpurie a copiilor Acest program își propune să întărească și să consolideze 

extinderea cu succes a educației timpurii a copiilor, pe baza finalizării 

învățământului preșcolar (3-6ani) și inițierii unei extinderi rapide a furnizării de 

servicii de ÎETC pentru copiii sub 3 ani (îndeosebi pentru copiii cu vârste între 

2-3ani).  

Prevenire  

Program reprezentativ 1.2: Asigurarea unui învățământ primar și gimnazial 

de calitate pentru toți Acest program se bazează pe realizările deja obținute la 

nivelul înscrierilor în învățământul primar și secundar. Se va concentra pe două 

domenii de intervenție principale: dezvoltarea alfabetizării funcționale și a 

competențelor cheie și consolidarea formării cadrelor didactice la locul de 

muncă.  

Prevenire  

şi  

Intervenţie 

PILONUL 2: ASIGURAREA FINALIZĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

OBLIGATORIU DE CĂTRE TOȚI COPIII  

DOMENIU 

TEMATIC  

Program reprezentativ 2.1: Dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie și 

consolidarea programelor remediale și de sprijin pentru elevii aflați în 

situație de risc în învățământul obligatoriu Programul va dezvolta sisteme de 

avertizare timpurie și de intervenție timpurie pentru a detecta copiii aflați în 

situație de risc de a abandona școala. De asemenea, programul va sprijini, 

consolidarea și extinderea diferitelor programe de prevenire și remediere, 

inclusiv a programului Școală după Școală.  

Prevenire  

şi  

Intervenţie  

Program reprezentativ 2.2: Îmbunătățirea atractivității, incluziunii, calității și 

a relevanței învățământului profesional și tehnic (ÎPT) Acest program va 

reproiecta traseele ÎPT, pentru a crește atractivitatea și relevanța ÎPT, inclusiv 

prin extinderea oportunităților de învățare la locul de muncă. De asemenea, 

programul va sprijini, reforma curriculară a ÎPT și formarea cadrelor didactice.  

Intervenţie  

PILONUL 3: REINTEGRAREA ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL A 

PERSOANELOR CARE AU PĂRĂSIT TIMPURIU ȘCOALA  

DOMENIU 

TEMATIC  

Program reprezentativ 3.1: Asigurarea unei oferte adecvate de programe 

educaționale de tipul A Doua Șansă Acest program își propune să-i sprijine, 

pe termen scurt, pe cei care părăsesc timpuriu școala, prin asigurarea accesului 

și a participării la programul A Doua Șansă, în contextul în care programele de 

prevenire și intervenție sunt implementate pe termen mediu și lung. De 

asemenea, programul își propune îmbunătățirea calității programului A doua 

șansă.  

Compensare  

PILONUL 4: DEZVOLTAREA SPRIJINULUI INSTITUȚIONAL 

ADECVAT  

DOMENIU 

TEMATIC  
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Program reprezentativ 4.1: Consolidarea capacității guvernului de a 

implementa, monitoriza și evalua strategia de reducere a PTȘ Acest program 

va sprijini crearea unui mediu favorabil implementării, monitorizării și 

evaluării strategiei, concentrându-se pe capacitatea și abilitatea guvernului de a 

adopta o abordare cuprinzătoare pentru soluționarea provocărilor privind PTȘ.  

Prevenire  

Conform Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

una dintre principalele priorități ale României continuă să fie îmbunătățirea competențelor 

populației și reducerea părăsirii timpurii a școlii. România susține principiul egalității de șanse în 

educație, indiferent de caracteristicile individuale: dizabilități fizice sau mentale, mediul cultural 

sau socio-economic, limba maternă, originea etnică, zona de origine îndepărtată geografic. O altă 

provocare la nivel naţional constă  în capacitatea de îmbunătățire a performanței educaționale 

actuale, în vederea satisfacerii cerințelor unei economii bazate pe cunoaștere, a creșterii calității 

proceselor de predare și învățare și a eficienței sistemului .O altă prioritate naţională furnizarea unui 

ÎPT de calitate, cu o legătură clară, fie cu piața muncii, fie cu o continuare a educației și formării. 

La capitolul educaţie, PNR (Programul naţional de reformă) 2017 conţine măsuri de 

promovare a accesului egal la educaţie de calitate, cu accent pe grupurile vulnerabile şi 

monitorizarea copiilor aflaţi în afara sistemului de educaţie, măsuri pentru prevenirea părăsirii 

timpurii a şcolii, extinderea programului ”A doua şansă” pentru cei care nu au finalizat 

învăţământul obligatoriu, dar și modernizarea curricum-ului școlar pentru învățământul gimnazial, 

profesional şi tehnic. De asemenea, documentul prevede finalizarea proiectului de dezvoltare a 

programului ”Școală după școală”. 

În Programul de guvernare 2017-2020, se specifică despre educaţia că trebuie să fie: 

captivantă, continuă și coerentă. Captivantă - centrată pe „a face” în totală concordanţă cu „a şti“ 

pentru a motiva şi interesa elevul şi studentul aflat în procesul de învăţare. Continuă – păstrarea 

interesului şi motivaţiei pe toată durata şcolarizării, de la ciclul primar şi până la finalizarea studiilor 

superioare. Coerentă – prin viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel naţional, să asigure 

o abordare integrată, cu infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de 

învăţământ și să aibă o abordare de tip antreprenoriat cu accent pe creativitate şi inovare. Nu în 

ultimul rând, trebuie să stimuleze şi să asigure continuitatea abordărilor şi prin activităţile 

extracurriculareşiinterdisciplinarerelevante. Implementarea principiului egalității de șanse în 

educație, îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și 

tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv sunt cheia pentru 

creștere economică și prosperitate. 

Priorităţile strategice (obiectivele globale) ale MENCŞ în 2016 au fost: 

 Asigurarea transparenței în Educație și Cercetare; 

 Reglementarea și implementarea la scară națională a învățământului profesional dual; 

 Îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior la cel terțiar. Acces și 

Echitate; 

 Implementarea Strategiei de Cercetare Dezvoltare și Inovare (2014-2020) pentru 

specializare inteligentă; 

 Internaționalizarea învătământului superior. 

Ar mai fi de adăugat că, prin Ordinul MENCŞ nr. 6155/22.12.2017, art. 1, “Anul 2017 este 

dedicat prin programul activităţilor, promovării învăţământului professional şi tehnic din 

România”, în care se acordă o atenţie sporită informării asupra, promovării şi implementării 

învăţământului dual, începând cu anul şcolar 2017-2018. 

 

1.5. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 

În cadrul Regiunii  Nord-Vest, Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”este situat în 

judeţul Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, cartierul Gheorgheni. Judeţul Cluj se situează în jumătatea 

nord-vestica a ţării, între paralelele de 47°28" în nord şi 46°24" în sud, respectiv meridianele de 
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23°39" în vest şi 24°13" în est. Se întinde pe o suprafaţă de 6674 kmp desfăşurată în zonă de 

contact a trei unităţi naturale reprezentative:  Munţii Apuseni, Podişul Somesan şi Câmpia 

Transilvaniei şi se învecinează la nord-est cu judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, la est cu 

judeţul Mureş, la sud cu judeţul Alba, iar la vest cu judeţele Bihor şi Sălaj.  

În acest context,  la nivel regional, pentru fundamentarea strategia de dezvoltare a instituţiei 

noastre se fundamentează pe Agenda de lucru a Regiunii Nord-Vest. În spaţiul naţional, Regiunea 

Nord-Vest (Transilvania Nord) face parte din Macroregiunea 1 (NUTS1) şi se învecinează în sud cu 

Regiunea Vest (Banat), în sud-est cu Regiunea Centru (Transilvania Sud) şi în est cu Regiunea 

Nord-Est (Bucovina-Moldova Nord).  Agendele de lucru ale celorlalte regiuni, nu sunt relevante 

pentru şcoala noastră. 

 Scopul PLANULUI REGIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 2016-2025 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, document realizat în proiectul: „Cadrul strategic pentru 

infrastructura educaţională şi sprijin în planificarea strategică a educaţiei şi formării profesionale –

INFRAED” (Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 

cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European) este 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, în 

perspectiva anului 2025.  Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea 

contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie 

competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă, obiectiv care va fi realizat, la 

nivel regional,  prin următoarele priorități:  

1. Dezvoltarea capacității de management în învățământul profesional și tehnic;  

2. Creșterea adaptabilității ofertei educaționale din regiune la cerințele pieței muncii;  

3. Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea egalității de șanse; 

4. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulți.  

 

Priorităţi şi obiective regionale ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest de dezvoltare a ÎPT 

propuse la orizontul anului 2025 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacității de management în învățământul profesional și 

tehnic 

Obiectivul 1: Dezvoltarea capacităţii de proiectare/planificare la nivelul unităților de învățământ 

Obiectivul 2: Dezvoltarea capacitatii de marketing la nivelul unităților de învățământ 

PRIORITATEA 2: Creșterea adaptabilității ofertei educaționale din regiune la cerințele 

pieței muncii 

Obiectivul 3: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi a mediului economic de 

afaceri 

Obiectivul 4: Creșterea rolului unitățilot ÎPT în furnizarea calificărilor pentru adulți 

PRIORITATEA 3: Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea 

egalității de șanse 

Obiectivul 5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a metodelor 

active de predare-învăţare 

Obiectivul 6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice 

Obiectivul 7: Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri 

în învățământul dual în regiunea Nord-Vest 

Obiectivul 8: Eficientizarea parteneriatelor între învățământul superior și învățământul profesional 

și tehnic 

PRIORITATEA 4: Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru 

elevi și adulți 

Obiectivul 9: Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT 

Ȋn perspectiva anului 2025, obiectivul major al planificării strategice a IPT din cadrul 

PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT (PLAI) JUDEŢ CLUJ 2017-
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2025 constă în creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi 

eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 

Scopul Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) este de a îmbunătăţi corelarea dintre 

oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local. 

Priorităţile PLAI sunt următoarele: 

1. Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic din județ pentru piaţa 

muncii 

2. Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT 

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Priorităţi şi obiective locale de dezvoltare a ÎPT propuse la orizontul anului 2025 

PRIORITATEA 1: Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic din județ 

pentru piaţa muncii 

Obiectivul 1.1 : Identificarea nevoilor de calificare 

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

identificate  

Obiectivul 1.3 : Creşterea gradului de adecvare a competenţelor absolvenţilor IPT la nevoile pieței 

muncii 

PRIORITATEA 2: Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT 

Obiectivul 2.1 : Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri cu accent pe cei din grupuri  vulnerabile 

Obiectivul 2.2 : Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Obiectivul 3.1: Construcţia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de formare 

profesională 

Obiectivul 3.2 : Dotarea cu mijloace didactice şi echipamente a infrastructurii de formare profesională 

iniţială 

 

Partea a 2-a - Analiza nevoilor 

2.1. Analiza mediului extern 

În vederea elaborării unei strategii viabile şi eficiente de dezvoltare, considerăm oportună  

analiza ansamblului de factori externi şi interni care influenţează activitatea desfaşurată la nivelul 

şcolii, după cum urmează în paragrafele de mai jos. 

 

2.1.1. Analiză de context: componenta strategică, economică şi socială  

 

În context european, obiectivul general al Strategia „Europa 2020” transformarea UE 

într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al 

ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi 

teritorială. Cele trei priorităţi stabilite în cadrul acestei strategii sunt: 

1. Creştere inteligentă, prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare și inovare; 

2. Creştere durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon; 

3. Creştere incluzivă. prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea 

sărăciei. 

În ceea ce priveşte educaţia, Strategia „Europa 2020”, propune ca ţinte: reducerea sub 

10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii şi  creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii 

superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani. 

În context naţional, Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre Comisia Europeană şi 

România (aprobat de CE în 7 august 2014) - are ca obiectiv global reducerea discrepanţelor de 

dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre UE şi stabileşte ţintele strategiei 
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„Europa 2020” asumate de România, care vor fi implementate prin intermediul Programelor 

Naţionale de Reformă (PNR): 

1. rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70% 

2. nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României 

3. obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

4. emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900 

5. 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile 

6. creşterea cu 19% a eficienţei energetice 

7. rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3% 

8. ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 

terţiar, de cel puţin 26,7% 

9. scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 

Priorităţile de dezvoltare teritorială stabilite prin Acord pentru perioada 2014-2020 
vizează: îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru comunităţile locale şi regionale, consolidarea reţelei 

urbane prin dezvoltare policentrică şi specializare teritorială, promovarea parteneriatelor rural-

urbane, creşterea accesibilităţii şi conectivităţii prin: creşterea accesibilităţii la marile aglomeraţii 

urbane şi îmbunătăţirea accesibilităţii între aglomeraţiile urbane majore, acces echitabil la servicii 

de interes general şi conectarea zonelor rurale la reţeaua majoră de transport şi la utilităţile publice 

de nivel mai înalt (urban). 

În context regional, mai întâi specificăm că Regiunea Transilvania de Nord (Nord-Vest) 

este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare din România şi este compusă din şase judeţe: Bihor, 

Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Cele mai importante oraşe ale regiunii sunt 

Cluj-Napoca, Baia-Mare, Oradea, Zalău, Satu Mare şi Bistriţa. Acestea sunt considerate poli 

regionali de dezvoltare economică şi oraşe cu un patrimoniu cultural şi istoric deosebit. Prin 

localizarea sa geografică, Regiunea Nord-Vest este o regiune de tranziţie între blocul comunitar şi 

cel ex-sovietic, respectiv între ţările din nordul şi sudul Europei. Provocarea pe termen mediu şi 

lung va fi valorificarea oportunităţilor strategice care vor apare în urma procesului de apropiere de 

UE a Moldovei, Ucrainei şi Georgiei. La nivelul regiunii, Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

(CDR) analizează şi hotărăşte Strategia şi Programele de Dezvoltare Regională.  
În Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020, se afirmă că, deşi deşi dispune 

de centre urbane importante precum Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu-Mare, Bistriţa, Zalău, 

cu rol polarizator, regiunea are încă un profil preponderent rural, în condiţiile în care mediul rural 

acoperă peste 85% din suprafaţă şi găzduieşte peste 48% dintre locuitori. Între provocările perioadei 

2014-2020 se regăsesc întărirea legăturii urban-rural, realizarea investiţiilor minime necesare în 

localităţile urbane pentru a avea capabilitatea de a oferi locuitorilor servicii sociale adecvate dar şi 

oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare astfel încât fenomenul migrator să fie stopat, 

iar sporul natural al populaţiei să crească. În mediul rural provocările sunt legate de eficientizarea 

reţelei de localităţi şi raţionalizarea reţelelor de servicii (transporturi, sănătate, educaţie, etc.) având 

în vedere disparităţile teritoriale. 

Potrivit datelor statistice în intervalul de timp 2005-2011, populaţia pe grupele de vârstă 

vizate de sistemul formal de educaţie (0-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-19 şi 20-24 ani) este în 

continuă scădere. Evoluţia populaţiei şcolare în intervalul de timp considerat prezintă de asemenea 

tendinţe de scădere. Populaţia şcolară a scăzut în toate judeţele regiunii în perioada studiată. 

Efectivul cel mai ridicat al populaţiei şcolare se găseşte în judeţul Cluj, ceea ce se datorează atât 

populaţiei mai numeroase, cât şi numărului ridicat de studenţi (peste două treimi din totalul 

studenţilor sunt înregistraţi în judeţul Cluj). Populaţia şcolară din mediul rural a scăzut cu 13,5%, 

mai mult decât în mediul urban (scădere de 9%). Tot, în documentul menţionat anterior, scăderea 

dramatică a numărului de elevi din învăţământul profesional şi tehnic este pusă pe seama desfiinţării 

şcolilor profesionale sau transformării lor în licee tehnologice precum şi atitudinii părinţilor şi 

elevilor faţă de şcolile profesionale. 

Diversitatea etnică şi culturală marchează şi din punct de vedere demografic regiunea, aici 

coabitând români (74,9%) , maghiari (18,3%), romi (4,6%), germani, ucraineni, slovaci ş.a Întrucât 
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în regiune, minorităţile reprezintă o parte însemnată a populaţiei, reţeaua învăţământului 

preuniversitar cuprinde atât unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor, cât şi clase în 

limbile minorităţilor naţionale la toate nivelurile de învăţământ. Marea majoritate a populaţiei 

şcolare (86,20% în anul 2011) studiază în limba română, 12,73% în limba maghiară şi 0,80% în 

limba germană. Si în cadrul colegiului nostru avem clase cu predare în limba maghiară la nivelul 

şcolii profesionale şi la nivel liceu-cursuri seral. 

Conform datelor furnizate de INS, Județul Cluj  înregistrează o scădere accentuată a 

populației din grupa de vârstă 15-19 ani, (-30,33%), adică 13644 de persoane în perioada 2008-

2016. Toate județele regiunii au înregistrat scăderi semnificative ale numărului de persoane din 

categoria de vârstă 15-19 ani, dar cea mai mare scădere a fost în județul Cluj. La nivelul grupei de 

vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în perioada 2008-2016 a fost de (-40,72%) adică de 23929 

persoane, la nivelul județului Cluj, cea mai accentuată din cadrul regiunii, urmat de județul 

Maramureș cu (-25,32%). Celelalte județe înregistrează scăderi mai mici, trendul fiind descrescător. 

Potenţialul demografic din perspectiva dezvoltării regionale este mai bun decât media 

naţională, dar în continuă degradare, cel mai important punct slab fiind evoluţia negativă şi 

reducerea estimată a populaţiei cu vârstă şcolară între 15 şi 24 de ani (-38,71% până în 2025). 

Estimările privind populaţia de vârstă şcolară şi preşcolară în 2015 şi 2025, comparativ 

cu anul 2005 indică tendinţă accentuată de reducere a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară; 

astfel până în 2025 aceasta se va reduce cu până la 33,27%. Cea mai accentuată reducere va fi în 

rândul populaţiei de vârstă şcolară cu vârsta între 15-24 de ani (- 38,71%). Scăderea demografică 

şi îmbătrânirea accentuată a populaţiei a devenit o problemă accentuată şi de amplificată de 

continuarea fenomenului de migraţie externă, cu precădere în rândul forţei de muncă înalt-

calificate (specialişti din domeniul medical, educaţional, informatică, inginerie, al cercetării-

dezvoltării, etc.) Aceste realităţi şi estimări reprezintă o ameninţare nu doar pentru colegiul nostru, 

ci pentru toate colegiile sau liceele tehnice din judeţ.  

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2011 (recensământ), indică 

faptul că populaţia cu vârsta cuprinsă între 30 - 64 de ani reprezintă segmentul majoritar în județ, 

procentual reprezentând 47,82% din total, sub media națională de  media naţională de 49,23%. 

Procentul populației tinere cu vârste cu prinse între 10-24 de ani, este de 19,47%. Procentul 

vârstnicilor, cei peste 65 de ani, este de 16,01%. Tendinţa de creștere a ponderii populației 

vârstnice se menține în continuare. 

În ceea ce priveşte rata părăsirii timpurie a educaţiei, Regiunea Nord-Vest se situa în 

anul 2012, pe locul 3 din ţară, după Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Vest, cu o valoare a indicatorului 

de 14,9%, situaţia îmbunătăţindu-se din 2005 (16,5%). Regiunea Nord-Vest se situează pe locul 3 

(după Nord-Est şi Sud-Muntenia) privind numărul absolvenţilor de învăţământ liceal secundar, 

cu o medie anuală de 28.653 de absolvenţi şi tot locul 3 în ceea ce priveşte numărul absolvenţilor de 

învăţământ superior (după regiunile Bucureşti-Ilfov şi Centru), cu o medie de 19.656 absolvenţi 

anual, între 2005-2010. 

Numărul de cadre didactice din regiune a scăzut cu 10% în perioada 2005-2011, Raportul 

elevilor ce revin unui cadru didactic a fluctuat în jurul valorii de 14 per total. Tendinţe de creştere 

se observă la nivelul preşcolar şi liceal, iar la nivel superior s-a înregistrat o îmbunătăţire importantă 

a acestui indicator. 

Conform PLAI, 2017-2025 şi datelor furnizate de către INS, analiza resurselor umane din 

învățământul profesional și tehnic la nivel național în perioada 2011-2016, a evidențiat faptul că 

ponderile personalului didactic calificat sunt ridicate mai ales în învățământul liceal tehnologic și 

învățământul postliceal. Ponderi mai scăzute au fost înregistrate în învățământul profesional. 

Ponderea personalului didactic pe categorii de vârstă a evoluat în sensul creșterii ponderii 

categoriei 35-54 ani și 55-64 ani, cu o creștere în ultimii ani a ponderii categoriei 65 de ani și peste. 

Statistic vorbind tot mai multe cadre didactice tinere nu mai optează pentru intrarea în sistemul de 

învățământ. La nivelul județului Cluj, ponderea personalului didactic calificat  (98,44%) din 

învățământul profesional și tehnic este ușor mai scăzută decât media regională (99,02%). În anul 

școlar 2015-2016, numărul de cadre didactice din județul Cluj din învățământul liceal tehnologic a 
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fost de 1865 persoane, din care de sex feminin 1388 persoane. În mediul urban funcționau 1854 de 

cadre didactice, iar în mediul rural 11. 

Conform raportului „Tendinţe sociale” al INS din 2011, Regiunea Nord-Vest este pe locul 

3 la nivel naţional între cele mai puţin sărace regiuni, după Bucureşti-Ilfov şi Vest, rata sărăciei 

scăzând de la 15,8% la 14,4%. Ca şi la nivel european tinerii din grupa de vârstă 16-24 de ani 

sunt categoria cea mai expusă riscului de sărăcie din mai multe motive: fie părăsesc sistemele de 

protecţie socială şi nu se pot încadra cu succes în societate, fie se află încă în întreţinerea familiei, 

sau chiar contribuie la întreţinerea fraţilor mai mici, fie sunt elevi sau studenţi, au finalizat doar 

studii medii/şcoli profesionale, fie au terminat învăţământ superior şi nu-şi găsesc loc de muncă. 

Cu toate acestea, oraşul Cluj-Napoca, cu tradiţie îndelungată în domeniul învăţământului de 

calitate, mai ales a celui superior, este singurul oraş mare din România care practic nu a înregistrat 

scădere demografică şi contrabalansează fenomenul migrator prin atragerea în regiune a altor 

cetăţeni străini sau din alte regiuni alte României.  

În regiunea Nord-Vest, proiecţiile indică o creştere a cererii potenţiale la orizontul anului 

2020, creşteri mai semnificative observăm în comerţ, în industria prelucrătoare, în industria 

extractivă, în transporturi si comunicaţii. 

Cererea potenţială de forţă de muncă scade în sectoarele agricultură, energie electrică ăi 

termică, gaze şi apă, construcţii, dar şi administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi 

asistenţă socială. ("Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 

2013 şi în perspectiva anului 2020"). 

În interiorul regiunii, judeţul Cluj contribuie în proporţia cea mai mare la formarea 

PIB-ului regional, (cu o medie de aproape 35%), urmat de judeţele Bihor (peste 22,5%) şi 

Maramureş (cca 14%) . 

  La nivelul regiunii, structura economică diversificată are la bază investitori privaţi, 

industria prelucrătoare fiind predominantă. Ramurile industriale cele mai dezvoltate sunt industria 

alimentară (18,40%), extractivă, industria metalurgică (16,8%), constructoare de maşini, de 

medicamente si cosmetice. Creşteri semnificative s-au înregistrat la prelucrarea lemnului (34,5%), 

aparatura electrică (9,2%), producerea substanţelor chimice şi a fibrelor sintetice (7,2%), Cluj-ul 

fiind lider naţional în producţia de tricotaje, confecţii şi încălţăminte (al doilea exportator din ţară), 

mobilier, produse lactate, bere. 

Economia bazată pe cunoaştere obligă firmele din regiune să crească volumul investiţiilor în 

resursa umană pe care să o formeze profesional la nivelul ultimelor descoperiri de tip tehnologic şi 

organizaţional. Pentru a contracara efectele integrării în UE sunt recomandate, în special pentru 

personalul din IMM-uri. îmbunătăţirea ofertelor de pregătire prin formarea continuă. Un rol 

important în acest sens îi va reveni educaţiei iniţiale (prin sistemele IPT şi universitar) şi educaţiei 

continue, pentru dobândirea de noi competenţe: mediu, calitate, comunicare, managementul 

riscului, conducerea afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi adaptată la condiţiile pieţei în 

continuă schimbare, precum şi pentru asigurarea competitivităţii. 

Conform PLAI 2017-2025, poziţia geografică oferă județului un avantaj competitiv 

deosebit, având în vedere faptul că județul Cluj se află relativ în apropierea granițelor cu Ungaria și 

Ucraina, precum şi într-o zonă de convergentă a mai multor culoare de dezvoltare: Coridorul 

Oradea-Cluj-Brașov-Bucureşti, care va lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, permițând conectarea 

României cu axele de comunicații din Europa Centrală; Coridorul Suceava-Cluj, principală axă de 

comunicație est-vest din ţară, precum şi mai multe axe tradiționale de comunicație cătrecentrul țării.  

Economia judeţului Cluj a avut şi are la bază bogatele resurse materiale, poziţia geografică 

avantajoasă, cu posibilităţi facile de comunicaţii pe căile feroviare, rutiere şi aeriene, rezerve 

importante de forţă de muncă de înaltă calificare şi cu tradiţie în numeroase domenii, capacitate 

deosebită de adaptare la cerinţele pieţei concurenţiale, datorită puternicelor centre de şcolarizare la 

toate nivelurile, cât şi a celor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică de care dispune. În 

cadrul activităţilor industriale, locul preponderent îl ocupă industria prelucrătoare în cadrul căreia 

sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel naţional. Este ilustrativ de menţionat că 

peste 20,9% din populaţia ocupată îşi desfăşoară activitatea în subramurile industriale. 
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Conform proiecției  principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial realizată de 

către Comisia Națională de Prognoză (lucrare apărută în mai 2017), în ceea ce priveşte evoluția 

prognozată a PIB/locuitor la nivelul regiunii Nord-Vest se preconizează o creștere cu 30% a PIB 

față de 2015. Prognoza PIB pe județe urmărește evoluția regională. Județul Cluj va avea cea mai 

mare valoare a PIB în anul 2020, de 46221 milioane lei, față de 32252 milioane lei în anul 2015,  

mult peste PIB-ul realizat de celelalte județe din regiune și peste valoarea regională. 

 
Sursa: Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL TERITORIAL, până în 2020 – Comisia 

Naţională de Prognoză, mai, 2017 

Câștigul salarial mediu net lunar la nivelul Regiunii Nord-Vest va fi în creștere de la 

valoarea de 1618 lei/salariat în 2015 la 2576 lei/salariat în 2020, valoare sub media națională care se 

preconizează a fi 2864 lei/salariat. În județul Cluj câștigul salarial net lunar va crește de la 2025 

lei/salariat în anul 2015  la 3198 lei/salariat în anul 2020. Se estimează că în 2020,  PIB/locuitor al 

Regiunii Nord-Vest va fi la nivelul de 87,9% din cel regiunii Vest, iar câștigul salarial mediu net 

lunar 93,7% 

Clujul face parte din categoria judeţelor cu o economie complexă şi diversificată, cu ponderi 

importante în economia naţională, fiind, din acest punct de vedere, cel mai important centru 

administrativ-teritorial din nord-vestul ţării. 

 

2.1.2. Analiza pieţei muncii 

 

 

Conform “Raportului de activitate pe 2016” al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă (ANOFM),  principalii indicatori care au caracterizat forţa de muncă civilă 

după participarea la activitatea economică, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică (Balanţa Forţei de Muncă la 1 ianuarie 2016), se prezentau, la începutul anului, astfel: 

 resursele de muncă - 12.481,11 mii persoane; 

 populaţia activă civilă - 8.776,82 mii persoane; 

 populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă – 3.704,3 

mii persoane; 

 populaţia ocupată civilă - 8.340,62 mii persoane, din care 5.041,1 mii persoane salariaţi; 

 Rata şomajului înregistrat în anul 2016 s-a situat la un nivel redus, având un trend 

descendent aproximativ în toate lunile anului, ajungând de la 4,90 % în luna ianuarie 2016, 

la 4,77% în luna decembrie 2016; 

 Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, se constată că rata şomajului feminin s-a situat, în 

perioada analizată, sub cea înregistrată în rândul bărbaţilor. Numărul şomerilor din 

mediul rural este, lună de lună, superior celui din mediul urban; 
 În ceea ce privește structura pe grupe de vârstă, în perioada de referință, cei mai mulți 

șomeri sunt din intervalul de vârstă 30 - 49 de ani cu o medie de 49,26 % în total șomeri, 

în timp ce tinerii cu vârsta sub 25 de ani reprezintă în medie 12,47% în total șomeri; 
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Sursa: ANOFM 

 

 Evoluţia şomajului reflectă tendinţele normale pentru ţara noastră, de reducere a acestuia 

pe perioada verilor şi de creştere pe perioada de iarnă; 

 Tot ANOFM precizează că disponibilizările efective de personal în perioada ianuarie - 

decembrie 2016 au fost de 11.047 persoane (sub 50% din numărul estimat). Aceasta 

demonstrează şi capacitatea scăzută de previzionare a mediului economic, de afaceri; 

 Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate pe parcursul anului 2016 a fost cu 

33,25% mai mic decât în anul 2015. Din totalul locurilor de muncă vacante înregistrate în 

anul 2016, care au fost puse la dispoziția căutătorilor de loc de muncă aflaţi în evidenţele 

agenţiei, 83.690 au fost declarate în mod repetat de către angajatori, faţă de 129.240 

locuri de muncă declarate în mod repetat în anul 2015; 

 Principalele meserii, respectiv primele zece, în care s-a înregistrat un număr 

semnificativ de locuri de muncă vacante, în anul 2016, au fost: muncitor necalificat la 

asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat în industria confecţiilor; lucrător 

comercial; manipulant mărfuri; agent de securitate; vânzator; muncitor necalificat la 

demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; confecționer-

asamblor articole din textile; șofer autocamion/mașină de mare tonaj; muncitor necalificat la 

ambalarea produselor solide și semisolide; 

 În ceea ce priveşte şomajul de lungă durată, la finele lunii decembrie, se aflau 

înregistraţi în evidenţele ANOFM 17.953 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 

luni (ceea ce reprezintă 33,00% din totalul şomerilor sub 25 de ani) şi 169.528 adulţi 

aflaţi în şomaj de peste 12 luni, ponderea şomerilor de lungă durată în numărul total de 

şomeri adulți fiind de 46,60%. În medie anuală, șomerii de lungă durată au reprezentat 

44,81% din totalul somerilor înregistrați, incidența șomajului de lungă durată fiind mai 

mare în rândul adulților înregistrându-se o pondere medie anuală de 46,25%;  
 Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu 

nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au avut ponderea cea mai mare în 

totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (80,84%, stoc mediu anual - 

338.353).; 

 Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 14,99% din totalul 

şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,17 %. 

 
Nivel de educatie Stoc mediu 

Total general 418.552 

Primar, gimnazial si 

profesional, fara studii 

338.353 

Liceal si post-liceal 62.746 
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Universitar 17.453 

 

 
Sursa: ANOFM 

 

 Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi, se observă 

că grupele de vârstă în care se regăsesc cei mai mulţi şomeri rămân grupele 30-39 de 

ani şi 40-49 de ani. Ambele grupe de vârstă au înregistrat numărul maxim de şomeri pe 

toată perioada anului 2016, fiind urmate de grupa de vârstă sub 25 de ani; 

 Situaţia şomajului înregistrat diferă de la un judeţ la altul, evoluţiile nefavorabile ale 

acestuia fiind determinate, în principal, de efectele răstrângerilor de activităţi economice de 

la sfârşitul anului 2008, manifestate mai pregnant pe parcursul anului 2009 şi în anul 2010, 

dar şi de dezvoltarea economică inegală din punct de vedere territorial; 

 La un nivel relativ redus al şomajului s-au situat şi judeţe ca: Arad, Constanţa, Cluj, 

Botoşani, Bihor, Bistriţa – Năsăud;  

 În anul 2016 regiunile statistice cu cele mai ridicate rate medii ale şomajului înregistrat au 

fost Sud-Vest (7,92%), Sud (6,96%) şi Sud-Est ( 6,67%), regiuni în care activităţile rurale 

sunt preponderente. Se constată existenţa unor disparităţi şi în interiorul regiunilor, unde 

judeţe predominant agricole coexistă cu cele mai dezvoltate; 

 Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare sau de 

instalare, după caz. Măsura poate fi o soluţie pentru acoperirea deficitelor de forţă de 

muncă din anumite zone, regiuni şi sectoare de activitate, dar trebuie avută în vedere și 

prejudecata legată de statornicia în locul de origine; 

 

 
Sursa: ANOFM 

 Au beneficiat de servicii de consiliere profesională 22.148 persoane din grupul cu nevoi 

speciale, reprezentând 78,66% din totalul persoanelor cu nevoi speciale înregistrate pe 

parcursul anului 2016 în evidenţele agenţiilor teritoriale;  
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 În cadrul celor 20 centre de informare şi consiliere pentru persoane cu dizabilităţi au 

fost consiliate 852 persoane, dintre care: 417 persoane nou înregistrate şi 435 persoane 

revenite din alte luni la serviciile de informare şi consiliere;  

 Dintre persoanele care au participat la serviciile oferite de centre, 186 persoane au fost 

încadrate în muncă, iar după încadrare, angajatorii au beneficiat de asistenţă gratuită 

acordată de personalul centrelor. Această asistenţă se acordă pentru a asigura o ocupare 

durabilă a persoanelor cu dizabilităţi şi pentru a crea o reţea de suport împreună cu alte 

instituţii şi organizaţii de profil; 

 Prin implementarea programului „De la şcoală, la viaţă profesională, spre carieră”, în 

cadrul căruia au fost desfăşurate 1.261 şedinţe de informare şi consiliere individuale şi de 

grup, s-a urmărit creşterea şanselor de ocupare prin activitatea de informare şi orientare 

profesională a elevilor din anii terminali ai învăţământului preuniversitar, viitori 

absolvenţi (53.466 elevi); 

 Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate 

tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, 

bursa locurilor de muncă destinată absolvenţilor, au condus la angajarea a 10.115 

absolvenţi, după cum urmează:  

- 4.898 absolvenţi (48,42 %) prin încheierea de contracte individuale de muncă 

pe perioadă nedeterminată, prin subvenţionarea locului de muncă;  
- 5.217 (51,58 %) absolvenţi prin încheierea de contracte individuale de muncă 

pe perioadă determinată şi nedeterminată, fără subvenţionarea locului de muncă;  

 Din cei 4.898 absolvenţi angajaţi prin măsura de subvenţionare a locului de muncă, 416 

sunt absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii, 2.268 sunt 

absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal şi 2.214 sunt 

absolvenţi de învăţământ superior;  

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a inclus în Programul de ocupare a 

forţei de muncă pentru anul 2016 un Program special pentru elevi şi studenţi, care să 

sprijine încadrarea pe durată determinată, de maximum 60 zile calendaristice, pe 

perioada vacanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007, a elevilor şi 

studenţilor;  

 Cel mai mare număr de absolvenţi încadraţi s-a realizat în judeţele: Iaşi (572), Cluj 

(271), Bihor (245), Bucureşti (215), Bistriţa Năsăud (212), iar în judeţele Giurgiu (23), 

Călăraşi (18) şi Ilfov (16) s-au înregistrat cei mai puţini absolvenţi încadraţi în muncă; 

 În anul 2016 au fost primite şi promovate, prin intermediul reţelei EURES, 4.831 de 

locuri de muncă vacante în diverse state europene, cu 17,7% mai mult decât numărul 

locurilor primite în anul 2015 de la angajatorii europeni (4.105 de locuri); 

Sursa: ANOFM 

 Principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în statele europene sunt 

necunoaşterea limbii străine solicitată de angajator la un nivel corespunzător, lipsa 

anumitor specializări (mai ales în cazul ofertelor pentru locuri de muncă înalt calificate, 

unde se utilizează tehnologii noi), precum şi insuficienta informare din partea persoanelor în 
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căutarea unui loc de muncă în altă ţară asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul 

respectiv. 

Conform “Anuarului Statistic al României - 2015”, publicat de către Institutul National 

de Statistică, se pot extrage următoarele informaţii, cu menţiune că cifrele date sunt exprimate în 

mii persoane: 

 Numărul mediu al salariaţilor a crescut în 2014 (4508) faţă de 2013 (4444), 2012 (4443), 

2011 (4349). 2010 (4376) şi a scăzut faţă de 2009 (4774). 

 Numărul şomerilor înregistraţi a fost în 2014 de 478 (din care-200, femei), în 2013: 512 

(din care-216, femei), în 2012: 494 (din care-211, femei), în 2011: 461 (din care-204, 

femei), în 2010: 627 (din care-264, femei), iar în 2009: 709 (din care-302, femei). Atât rata 

şomajului total, cât şi rata şomajului - femei, a atins nivelul cel mai ridicat în 2009, a 

scăzut în 2010 şi în 2011, după care a crescut uşor în 2012 şi 2013, iar mai apoi, a scăzut din 

nou, în 2014. 

 În 2014, rata şomajului pe grupe de vârstă ne indică cel mai cel mai ridicat nivel la 

grupa de vârstă: 15-24 de ani (24, 7%), fată de celelalte grupe de vârstă: 15-34 de ani 

(8,7%), 35-44 de ani (5,7%), 45-54 de ani (5,3%), 55 de ani şi peste (3,4%). Tot pe grupe de 

vârstă, rata şomajului a fost mai mare în mediul urban, decât în mediul rural (exemplu, 

pentru grupa de vârstă 15-24 de ani, rata şomajului în mediul urban a fost de 32,6%, în timp 

ce în mediul rural, a înregistrat o valoare de 18, 3%. 

 Rata de activitate în 2014: 65,7%, a crescut faţă de 2013: 64,9%, faţă de 2012: 64,8%, faţă 

de 2011: 64,1%, faţă de 2010: 64,9%, dar a scăzut faţă de 2009: 65,9%. 

 Rata şomajului în perioada 2009-2014, a atins nivelul cel mai scăzut în 2009: 6,5%, în 

2014 a fost de 6,8%, în 2010 a fost de 7,0%, în 2013: 7,1%, iar în 2011 a înregistrat cel mai 

înalt nivel: 7,2%. 

 Din Cominicatul de presă nr. 130/31 mai 2017 al Institutului Naţional de Statistică 

rezultă că numărul şomerilor din perioada aprilie 2015-aprilie 2017 a înregistrat cotele 

cele mai ridicate în aprilie, în august şi în septembrie 2015, iar cele mai scăzute cote s-au 

înregistrat în ianuarie, februarie, martie 2017 şi în noiembrie 2016. Numărul şomerilor în 

2017 este în scădere faţa de 2016 şi 2015. 
 În perioada aprilie 2016-aprilie 2017, pe sexe, rata şomajului pentru bărbaţi a depăşit-o 

cu 1,3 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,9% în cazul 

persoanelor de sex masculin şi 4,6% în cazul celor de sex feminin).  

Rata şomajului pe sexe (%) 2016  2017  

Apr.  Mai  Iun.  Iul.  Aug.  Sept.  Oct.  Nov.  Dec.  Ian.  Feb.  Mar.  Apr. P  

Total  

15-74 

ani  

6,1  6,1  5,9  5,8  5,7  5,7  5,6  5,5  5,5  5,3R  5,3R  5,3R  5,3  

15-24 

ani  

20,8  20,8  20,8  20,3  20,3  20,3  20,4  20,4  20,4  19,9  19,9  19,9  ..  

25-74 

ani  

5,0  5,0  4,8  4,8  4,6  4,6  4,5  4,4  4,4  4,2R  4,3R  4,2R  4,2  

Masculin  

15-74 

ani  

6,8  6,7  6,6  6,5  6,4  6,4  6,2  6,0  6,0  6,0R  5,9R  5,9R  5,9  

15-24 

ani  

19,7  19,7  19,7  19,4  19,4  19,4  19,6  19,6  19,6  19,7  19,7  19,7  ..  

25-74 

ani  

5,8  5,7  5,6  5,5  5,3  5,3  5,1  5.0  4,9  4,9R  4,9R  4,9R  4,8  

Feminin  

15-74 

ani  

5,1  5,2  4,9  4,9  4,8  4,8  4,8  4,7  4,9  4,4R  4,6R  4,5R  4,6  

15-24 

ani  

22,7  22,7  22,7  21,8  21,8  21,8  21,6  21,6  21,6  20,3  20,3  20,3  ..  

25-74 

ani  

4,0  4,1  3,8  3,8  3,7  3,7  3,7  3,6  3,8  3,3R  3,5R  3,4R  3,5  
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 Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,2% pentru luna 

aprilie 2017 (4,8% în cazul bărbaţilor şi 3,5% în cel al femeilor). Numărul şomerilor în 

vârstă de 25-74 ani reprezenta 74,2% din numărul total al şomerilor estimate pentru luna 

aprilie 2017. 

 Revenind la “Anuarul Statistic al României - 2015”, cât priveşte structura populaţiei 

ocupate pe activităţi ale economiei naţionale, grupa de vârstă 17-24 de ani, în anul 

2014, a înregistrat cel mai ridicat grad de ocupare în domeniul hoteluri şi restaurant (13,2%), 

10,2% în domeniul activităţi de spectacole, culturale şi recreative 8,6% în agricultură, 

silvicultură şi pescuit, 7,0% în alte activităţi ale economiei naţionale, 6,2% în activităţile de 

comerţ, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (la egalitate cu domeniul tranzacţiilor 

imobiliare), 5.8% în construcţii şi 5,3% în industria prelucrătoare. 

 La 31 decembrie 2014, în ordine descrescătoare, numărul cel mai mare al salariaţilor 

cuprinşi în activităţi ale industriei se prezintă după cum urmează: 160 - în fabricarea 

autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, 158 – în industria 

alimentară, 153 – în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 104 - în distribuţia apei; 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi 76 – industria construcţiilor 

metalice şi a produselor din metal, exclusive, maşini, utilaje şi instalaţii.  

Conform PLAI 2017-2025: 

Din analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale 

în perioada 2008-2016, rezultă că ponderea cea mai  mare în economia județului o au serviciile 

(54,7% în 2016), urmate de  industrie (22,1%) agricultură (14,6%) și construcții (8,6%) 

 În cadrul industriei ponderea cea mai mare în județ, ca de altfel și în regiune o are industria 

prelucrătoare (19,9% în anul 2016), celalte ramuri înregistrând valori foarte mici în raport cu 

aceasta, așa cum rezultă din Anexa 3dBFM. În cadrul sectorului servicii, ponderea cea mai mare o 

are Comerțul (15,8%), urmat de Transport și depozitare, învățământ, informații și comunicare  și 

sănătate. 

Pentru o analiză completă a pieţei muncii din judeţ, trebuie urmărit  indicatorul locurilor de 

muncă vacante. Nivelul de dezvoltare economică al judeţului  este dat şi de numărul de firme care 

se dezvoltă, de cel al investitorilor care sunt atraşi şi implicit, de numărul locurilor de muncă care se 

creează.  

În cea ce privește rata de ocupare a resurselor de muncă, în 2017 în județul Cluj  se înregistrează 

cea mai mare rata de ocupare (76,5%) din toate județele, peste media regională și națională. Pe tot 

intervalul analizat, Balanta Fortei de Munca evidentiază atât rate de activitate, cât şi rate de ocupare 

a populaţiei civile din totalul resurselor de muncă, mai ridicate în județul Cluj, comparativ cu 

celelelate județe ale regiunii, dar și decât cele la nivel  regional și național.   
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Sursa: INS. "Balanţa fortei de muncă" 

 

Numărul de șomeri înregistrați a avut fluctuații în intervalul 2002-2017, cel mai mare număr s-a 

înregistrat în 2002 (33157), a avut un trend descrescător până în 2008, când pe fondul crizei 

economice numărul de șomeri a ajuns la nivelul din 21725, după care a scăzut  până  la 7460  în 

anul 2017. Evoluția ratei șomajului înregistrat, este ilustrată în figura de mai jos și arată că cel mai 

mare șomaj s-a  înregistrat în 2002 – 10% , peste media națională și regională, în anul 2017 rata 

șomajului fiind de 2%, cea mai mică dintre județele regiunii, sub media națională și regională. 
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Sursa: INS. "Balanţa forţei de muncă" 

În ceea ce privește rata șomajului înregistrat, acesta a avut un trend descrescător până în 

2009, când a ajuns la valoarea de 6,3%, după care a scăzut din nou, ajungând în anul 2017 la 2 % .  

 Din analiza datelor INS privind locurile de muncă vacante pe grupe majore de ocupații, se 

constată că cel mai mare număr de locuri de muncă vacante  în 2016, sunt pentru specialiști din 

diverse domenii de activitate, iar cele mai puține  pentru  lucrători calificați în agricultură, 

silvicultură și pescuit. În contextul dezvoltării puternice în regiune a industriei prelucrătoare care 

oferă cele mai multe locuri de muncă, se menține ridicată oferta de locuri de muncă pentru 

muncitori necalificați. 

Cel mai mare număr de salariați în județul Cluj lucrează lucrează în sectorul  Industrie (24%), 

din care 21%  lucrează în industria prelucrătoare ( în anul 2017). Celelalte  ramuri  industriale  sunt  

mai  puțin reprezentate: Industria extractivă 1 %, Producția si furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 1%, iar distributia apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare 1 %. Analiza numărului de salariați în  perioada 2008-2016 

scoate în evidență o creștere cu 37517 de locuri de muncă la nivelul județului în intervalul 2008-

2017. Dintre subramurile Industriei prelucrătoare cu cel mai mare număr de salariați în 2016 la 

nivelul județului, amintim fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si 

semiremorcilor cu 10190 salariați în anul 2017, în creștere cu 6999 față de anul 2008. Conform 

previziunilor CEDEFOP, până în 2025, ponderea forței de muncă din România cu nivel înalt 

de calificare ar trebui să crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005. 

Persoanele cu nivel mediu de calificare în 2025 vor reprezenta 37,8% din forța de muncă, 

comparativ cu 51,5 % în 2013. Ponderea celor cu nivel scăzut sau fără calificări este previzionat să 

rămână la aproximativ 22% în anul 2025. Tot conform previziunilor CEDEFOP, până în 2020, în 

România, în jur de 50% din forţa de muncă cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani va avea calificări 

înalte, valoare superioară ţintei UE 28 de 40%. Pe baza tendințelor actuale în jur de 60% din forţa 

de muncă cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani în România va avea calificări de nivel înalt, până 

în 2025. 
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Este bine de subliniat faptul că, din datele statistice analizate în perioada 2007-2018, s-a constatat 

că în toate regiunile de dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost 

ridicat în perioada 2007-2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat 

o creștere anuală care a devenit semnificativă în 2018. Analiza datelor statistice privind evoluția 

numărului de elevi din învățământul profesional pe județele regiunii situează în anul 2018, județul 

Bihor pe primul loc cu 3036 elevi,urmat de județul  Cluj cu 2983 de elevi. 
Concluzii: 

 Din indicatorul structurii şomajului după nivelul de instruire, rezultă că numărul şomerilor 

scade pe măsură ce se completează nivelul studiilor. Înseamnă că, fiecare completare a 

unui nivel nou de studii, creşte şansele persoanei pentru inserţie pe piaţa muncii – ceea 

ce reprezintă o constatare încurajatoare, atât pentru instituţiile de învăţământ, cât şi 

pentru elevi sau părinţi 

 La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2017, populaţia şcolară  cuprinsă în 

învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 

2004, la 44656 de elevi în 2018, adică o reducere cu 43,5%. În  județul Cluj la începutul 

perioadei analizate în 2004-2005, existau 17837 de elevi cuprinși în învăţământul tehnic şi 

profesional ÎPT cu o pondere de 55,4%. În anul școlar 2017-2018, numărul elevilor cuprinși 

în ÎPT  din județul Cluj a fost de 9526 de elevi, adică 44,6%, cea mai scăzută pondere din 

regiune.(ponderea ÎPT în regiunea Nord-Vest a fost de 48,8% în anul școlar 2017-2018). 

 Se diversifică constant programele de consiliere în cariera profesională oferite elevilor, 

în special viitorilor absolvenţi şi se organizează de către ANOFM, Bursa locurilor de 

muncă pentru absolvenţi. S-au organizat şi programe de ocupare a elevilor şi 

studenţilor pe perioada vacanţelor, fapt care sprijină deprinderea elevilor şi 

studenţilor cu practica la locul de muncă şi obţinerea de venituri pe perioada 

vacanţelor, în special a celor care provin din familii cu venituri reduse. 

 De asemenea, se fac eforturi pentru consilierea şi integrarea pe piaţa muncii a 

peroanelor cu nevoi speciale şi dizabilităţi. 

 S-au subvenţionat contracte de angajare pentru absolvenţi liceu, şcoala profesională în 

învăţământ postliceal, fapt ce conduce la creşterea, în rândul beneficiarilor, a 

atractivităţii liceelor tehnice care oferă şi posibilitatea şcolarizării la nivel de şcoală 

profesională şi postliceală, precum colegiul nostru. 

 

 

2.1.3. Cerinţele pieţei muncii. Nevoi de competenţe previzionate la nivel regional şi local 

 

Conform PDR NV 2014-2020, în interiorul regiunii Nord-Vest, judeţul Cluj contribuie în 

proporţia cea mai mare la formarea PIB-ului regional, (cu o medie de aproape 35%), urmat de 

judeţele Bihor (peste 22,5%) şi Maramureş (cca 14%). La nivel regional, pe fondul creşterii 

disparităţilor inter-judeţene, judeţul Cluj obţine performanţe economice semnificative, cu 25% 

peste media naţională, urmat de Judeţele Bihor si Maramureş, cu o rata anuală de creştere a 

PIB/locuitor la nivel judeţean aflată între 5 şi 3 % în intervalul 2005-2010. 

În regiunea Nord-Vest, proiecţiile indică o creştere a cererii potenţiale la orizontul 

anului 2020, creşteri mai semnificative observăm în comerţ, în industria prelucrătoare, în 

industria extractivă, în transporturi si comunicaţii. Cererea potenţială de forţă de muncă 

scade în sectoarele agricultură, energie electrică şi termică, gaze şi apă, construcţii, dar şi 

administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială. ("Studiul previzional 

privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 şi în perspectiva anului 2020") 

Proiecţiile obţinute reflectă următoarele asptecte: dacă în perioada 2012-2014 numărul 

locurilor de munca disponibile se previzionează că va creşte, în schimb, începând cu anul 2015 se 

estimează declanşarea unui proces de contractare a pieţei muncii prin pierderi de locuri de muncă, 

cu tendinţa de atenuare treptată pâna în anul 2020. 
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În regiunea Nord-Vest, domeniul „Mecanică” se plasează pe primul loc în cererea 

potenţială de forţă de muncă din cadrul regiunii, deşi ponderea sa este mai mică decât media la 

nivel naţional; alte domenii cu o cerere semnificativă sunt: economic, comerţ, industrie textilă şi 

pielărie. 

Structura cererii potenţiale, pe domenii de formare ale ÎPT, în regiunea Nord-Vest, în 

perspectiva 2017-2020, conform "Studiului previzional privind cererea de formare 

profesională la orizontul anului 2013 si în perspectiva anului 2020", se prezinta astfel: 

 

Domeniul de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii, instalaţii si lucrări publice 8,6 

Comerţ 13,9 

Economic 14,4 

Electric 3,7 

Electromecanică 3,0 

Electronică, automatizări 3,7 

Fabricarea produselor din lemn 2,3 

Industrie alimentara 0,9 

Industrie textila si pielarie 13,9 

Materiale de construcţie 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse naturale şi protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100 

  Aceste previziuni pun în valoare specializările/calificările profesionale ofertate 

de către colegiul nostru în domeniile: Mecanică; Electronică, automatizări; Electric şi 

Electromecanică. 

Unele evoluții privind  cererea de forță de muncă  sunt similare cu trendurile stabilite de 

Comisia Națională de Prognoză. Cele mai multe locuri de muncă pentru care firmele 

estimează că vor crește cererea la orizontul următoarelor 12 luni și care necesită calificări 

relevante pentru liceul tehnologic și învățământul profesional aparțin domeniilor electric (27,2%), 

mecanică (19,5%), electronică automatizări (13,4%), industrie textilă și pielărie (11,1%), urmate 

de comerț (8%), construcții, instalații și lucrări publice (7,7%), chimie industrială (5,1%) și turism 

și alimentație (3,4%). Astfel se prezintă distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează 

creșteri, după domeniul de calificare – ocupații relevante pentru liceul tehnologic sau  învățământul 

profesional: 
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Sursa: Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 și în perspectiva 

anului 2020. Componenta: Anchetă în firme privind cererea de forţă de muncă pe termen scurt (6-12 luni) Regiunea 

Nord Vest 
 

Conform PDR NV 2014-2020, sectorul antreprenorial este caracterizat de un număr 

relativ ridicat de întreprinderi, acest indicator plasând din nou Regiunea Nord-Vest pe podiumul 

naţional (locul II), indicatorul aferent judeţului Cluj fiind destul de aproape de media europeană. 

Din analiză reiese faptul că economia Regiunii Nord-Vest se bazează în principal pe sectorul terţiar 

(cu pondere mare a comerţului) şi pe industrie (în special industria prelucrătoare), sectorul agricol 

aflându-se în scădere drastică 

 În “Raportul de activitate pentru anul 2016” al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, se 

fac următoarele precizări: 

 Cluj-Napoca este un oraș care oferă multe oportunități, nu doar oamenilor de afaceri 

sau investitorilor, ci tuturor locuitorilor săi. 

 Există o o strategie de dezvoltare a oraşului nostru până în anul 2020. 

 Cluj-Napoca este şi va fi un spațiu al realizării individuale și colective, cu 

cetățeni activi, un mediu economic creativ, complex, dinamic și competitiv, capabil 

să utilizeze resursele într-un mod integrat și să ofere o dezvoltare sustenabilă a 

comunității; un model de bună guvernare, cu o administrație transparentă, 

progresistă, performantă, în care cetățeanul va fi partenerul administrației. 

 Politicile publice promovate sunt axate pe susţinerea investiţiilor şi crearea de noi 

de locuri de muncă, esenţială pentru dezvoltarea comunităţii noastre. Şomajul la 

nivelul municipiului a fost în anul 2016 sub 1%. 

 În ceea ce priveşte Topul Forbes cu 40 cele mai bune orașe pentru afaceri din 

România, Cluj-Napoca s-a clasat în 2016 pe locul 2, după Timişoara, după ce în 

2015 am fost pe locul 3 (sursa: www.forbes.ro). 

 Cluj-Napoca este pe locul 2 în Europa ca oportunităţi de angajare şi 96% dintre 

clujeni sunt mulţumiţi să trăiască în oraşul lor. 

 Comisia Europeană a dat publicităţii un studiu asupra calităţii vieţii realizat în 

79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa (Eurostat). Studiul a fost publicat 

în 2016, iar datele au fost colectate între 21 mai şi 9 iunie 2015. Potrivit acestuia, 

67% dintre clujeni consideră că au oportunităţi bune de a-şi găsi o slujbă în oraş, 

ceea ce plasează oraşul pe locul 2 ca oportunităţi de angajare, după Praga (72%), 

urmaţi de Munchen (62%) şi Bratislava (62%). Este de remarcat faptul că există o 

creştere importantă faţă de studiul anterior (realizat cu 4 ani în urmă), cȃnd doar 

42% considerau că în oraş au oportunităţi de a-şi găsi o slujbă. 

 Acelaşi studiu relevă faptul că 96% dintre clujeni sunt mulţumiţi să trăiască în 

oraşul lor, la fel ca şi locuitorii din Viena, Graz sau Luxemburg; peste Barcelona, 

Berlin sau Londra. 

 În ceea ce priveşte atragerea investitorilor străini, Primăria municipiului a  

dezvoltat proiectul www.clujbusiness.ro, un portal destinat creşterii vizibilităţii 

Clujului pe harta oraşelor europene deschise pentru investiţii, o platformă 

informaţională prin intermediul căreia investitorii obţin repede, pragmatic şi 

relevant răspunsurile pe care le aşteaptă la întrebarea „De ce Cluj-Napoca este 

o destinatie premium pentru investiţii?”. 

 Cât priveşte disponibilitatea Primăriei municipiului de a se implica în şi a susţine 

proiecte ale unor structure asociative, este de menţionat faptul că, în 2016, 

municipalitatea clujeană a devenit membră a mai multor clustere clujene: 
AgroTransilvania Cluster, Cluster Mobilier Transilvan, iTech by ARIES 

Transilvania Cluster, Clusterul de Industrii Creative Cluj, Transilvania Energy 

Cluster. 

 Atragerea fondurilor europene reprezintă una dintre principalele preocupări 

ale administraţiei clujene. Municipiul Cluj-Napoca a fost nominalizat de către 
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AM POR, în urma evaluării Interim a POR, ca şi exemplu de bune practici la 

categoria Poli de Creştere, datorită portofoliului de proiecte finanţate şi a 

impactului acestora în dezvoltarea oraşului. 

În contextul reformei Politicii de Coeziune a UE, la nivel naţional, se urmăreşte ca 

pregătirea tehnică de specialitate să fie completată de:  

 formarea profesională pentru dezvoltarea competenţelor de management al mediului şi 

tehnologiilor de mediu; 

 pregătirea prin module ce privesc principiul dezvoltării durabile, prevenirea poluării, 

conştientizarea problemelor de mediu; 

 creşterea accesului la educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă de calitate 

promovarea culturii antreprenoriale. 

Conform PLAI, 2017-2025, datele statistice arată că rata de participare la formarea 

continuă a populației adulte din UE, se menține la valoarea de 10,8% în 2016.Comparativ la nivel 

național rata de participare  a scăzut în 2016 la 1,2%și rămâne în continuare mult mai scăzută decât 

media europeană. 

Analiza pe regiuni a scos în evidență că în anul 2016, Regiunea Vest avea cea mai mare rată 

de participare de 1,6%.Regiunea Nord-Vest, avea o rată de participare la formarea continuă a 

adulților de 1,4%. 

ÎPT trebuie să se implice activ în formarea adulţilor în vederea: creşterii nivelului de 

calificare a capitalului uman şi formării de noi competenţe pentru adaptarea la schimbările 

tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, adecvării calificării cu locul de muncă, reconversiei 

profesionale în funcţie de nevoile pieţei muncii, recunoaşterii şi valorificării experienţei 

profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi informală, diversificării ofertei de 

formare şi adaptării la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la distanţă, consultanţă, etc. 

Concluziile diagnozei PLAI/PRAI sunt reflectate în analiza SWOT a corelării ofertei de 

formare profesională cu cererea: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Ofertă educaţională în ceea ce priveste calificările 

adaptată la cererea de pe piaţa muncii 

 Cadre didactice formate prin programele POSDRU, 

capabile să utilizeze echipamentele specializate din 

dotarea şcolilor şi noi metode de predare/evaluare; 

 Buna funcţionare a structurilor parteneriale la nivel 

județean-CLDPS 

 Existenţa documentelor de planificare strategică pe 

termen mediu a ofertei de calificare, corelată la toate 

nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), 

unitate şcolară (PAS); 

 Implementarea sistemului de asigurare a calităţii în 

învăţământul profesional şi tehnic în toate unităţile de 

învăţământ profesională şi tehnic; 

 Asigurarea accesului egal în ÎPT  prin existenţa şcolilor 

cu predare în limbile minorităţilor, a claselor de 

învăţământ special şi a claselor de a II-a şansă; 

 Îmbunătăţirea parteneriatului unităţilor de învăţământ cu 

operatorii economici, prin creşterea numărului de 

parteneriate ale unităţilor de învăţământ și  realizarea de 

clase de învățământ dual începând cu anul școlar 

2017/2018; 

 Dezvoltarea învăţământului particular, în special la 

şcoala postliceală; 

 Unități de învățământ implicate în proiecte Erasmus +; 

 Inserție bună pe piața muncii a absolvenților a 

 Atractivitatea redusă (deși în ușoară 

creștere) a învăţământului profesional şi 

tehnic; deşi a crescut numărul de profesori 

consilieri opţiunile elevilor se menţin în 

continuare în intervalul 15-20% pentru 

ÎPT;  

 Lipsa unei baze de date complete 

privind inserţia absolvenţilor pe piata 

muncii; 

 Număr redus de unităţi de învăţământ 

autorizate pentru programe de educaţie a 

adulţilor; 

 Rata de succes a examenelor de 

certificare foarte ridicată (98-100%), dar 

competenţe scăzute ale absolvenţilor la 

angajare; nepotrivire între exigenţele 

angajatorilor şi competenţele 

absolvenţilor; 

 Competențe scăzute privind 

marketingul educational în randul 

managerilor scolari; 

 Lipsa dotării cu echipamente didactice 

moderne a unor unități de învățământ; 

   Lipsa promovării oportunitătilor de 

carieră pentru elevi la nivelul unităților de 

învățământ; 
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învățământului profesional, promoția 2017.  Lipsa unei implicări mai mari a  

comunităților locale în problemele școlilor; 

 Absenteism și abandon ridicat în unitățile 

ÎPT 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea realizării de proiecte finanţate prin fondurile 

structurale pentru îmbunătăţirea infrastructurii şcolare; 

 Atractivitatea județului  pentru investitorii  străini  în  

sectoarele economice din regiune şi crearea de noi locuri 

de muncă (parcuri  industriale etc.); 

 Rata şomajului la tineri este sub media naţională (18,7% 

faţă de 21,8%).- ceea ce denotă un interes crescut pentru 

angajare al tinerilor, dar pe altă parte, și oferte de munca 

mai tentante pentru ei, ceea ce ii motivează să se 

angajeze. 

 Crearea de locuri de muncă prin proiecte finanțate prin 

fonduri europene; 

 Posibilitatea accesării de fonduri prin proiecte europene 

(POCU). 

 

 Reducerea populaţiei de vârstă preşcolară 

şi şcolară până în 2025 cu până la 38,6%; 

 Migrația populatiei spre tările UE; 

 Creşterea abandonului şcolar în mediul 

rural, dar și în mediul urban; 

 Participare scăzută a adulţilor la programe 

de formare continuă - în contrast cu 

nevoile de formare în creştere şi ţintele 

europene; 

 Lipsa unor prognoze pe termen scurt şi 

mediu privind dezvoltarea sectoarelor 

/domeniilor economiei regionale/locale; 

 Birocrație excesivă, documente 

complicate și greu de realizat;  

 Lipsa măsurilor legislative mai atractive 

care să motiveze sau să încurajeze 

angajatorii pentru încheierea contractelor 

de practică; 

 

Ȋn urma evaluării externe ARACIP (25-26 aprilie 2013) în cadrul unității noastre de 

învățământ, au fost autorizate  calificărilor profesionale: “Operatori la mașini cu comandă 

numerică” (pentru nivelul liceal - învățământ profesional, nivelul 2 de calificare, domeniul 

Mecanică) și “Maistru electromecanic auto” (pentru nivelul 3 avansat, profilul tehnic, domeniul 

Transporturi) și, de asemenea, a fost acreditată calificărea profesională: “Tehnician electrician 

electronist auto”, (pentru nivelul 3, profilul tehnic, domeniul Electric). În 2015, au fost autorizate 

calificările profesionale: Tehnician operator roboți industriali (pentru nivelul 4, profilul tehnic, 

domeniul Electronică şi Automatizări) şi “Analist programator” (pentru nivelul 5, profilul tehnic, 

domeniul Informatică). 

 Concluzii: 

 Proiecţiile/previziunile regionale asupra cererii potenţiale de muncă, pe domenii de 

formare ale ÎPT, coroborate cu eforturile administraţiei publice locale şi regionale de 

dezvoltare economică şi susţinere a educaţiei, avantajează colegiul nostru, prin 

domeniile de calificare şi specializările pe care le propune elevilor/cursanţilor, în 

special în domeniile: “Mecanică”, Electronică şi Automatizări şi, respectiv, Electric. 

 Deoarece Regiunea Nord-Vest se află pe locul 3 în ierarhia naţională după distribuţia 

populaţiei ocupate civile în sectoarele TIC şi Industrii creative (după Bucureşti-Ilfov şi 

regiunea Vest, respectiv Bucureşti-Ilfov şi regiunea Centru), pentru colegiul nostrum 

reprezintă o oportunitate calificările profesionale pe care le oferă de “Tehnician 

operator tehnică de calcul” (nivel 4), “Analist programator” (nivel 5) şi “Tehnician 

operator roboți industriali” (Nivel 4). 

 

2.1.4. Analiză demografică 

 

 

 Din datele furnizate şi publicate în februarie 2015 de către Institutul Naţional de Statistică 

pentru Regiunea Nord-Vest România, se desprind următoarele concluzii: 

 Schimbările demografice din UE vor avea probabil o importanţă semnificativă în 

următoarele decenii, deoarece cea mai mare parte a modelelor privind viitoarele tendinţe 

demografice sugerează că populaţia din UE va continua să îmbătrânească, în special ca 
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urmare a nivelului redus al fertilităţii, corelat cu o speranţă de viaţă în creştere în perioada 

următoare. 

 Migraţia în sine nu va inversa tendinţa actuală de îmbătrânire a populaţiei care se 

manifestă în multe părţi ale UE, foarte probabil această situaţie fiind valabilă şi pentru 

Regiunea Nord-Vest. 

 Printre consecinţele sociale şi economice ale procesului de îmbătrânire a populaţiei 

menţionăm: diminuarea numărului de elevi şi studenţi precum şi a numărului de 

persoane de vârstă activă care să susţină restul populaţiei, concomitent cu o creştere a 

ponderii persoanelor în vârstă. 

 La începutul anului 2014, în Regiunea Nord-Vest trăiau 2,6 milioane de locuitori, cu 8,7 

mii locuitori mai puţin comparativ cu anul 2012. De la începutul anului 2013 până la 

începutul anului 2014, populaţia rezidentă a regiunii a scăzut cu 4,6 mii persoane (0,2 %). 

 Cea mai mare densitate a populaţiei se înregistrează în judeţul Cluj, 104,5 locuitori/km2 

valoare cu 37,5% peste densitatea medie regională, iar cea mai mică în judeţul Bistriţa-

Năsăud. 

 Densitatea populaţiei regiunii pe medii de rezidenţă pune în evidenţă o concentrare mai 

ridicată a populaţiei în mediul urban. În mediul rural, densitatea înregistrată la nivelul 

Regiunii de dezvoltare Nord-Vest a fost în anul 2013 de 42,0 locuitori/km2 , situându-se la 

acelaşi nivel cu anul precedent. 

 Aproape 70% din populaţia regiunii, reprezintă populaţia economic-activă. 

 Cea mai mare parte a populaţiei tinere din Regiunea Nord-Vest trăieşte în mediul rural. 

 Peste 72% din populaţia urbană a regiunii face parte din grupa de vârstă 15-64 ani. 

 Dependenţa persoanelor în vârstă: o povară din ce în ce mai mare pentru persoanele de 

vârstă activă. 

 Sporul natural negativ a determinat în totalitate reducerea numerică a populaţiei regiunii 

în perioada 2009-2012. 

 Scăderi ale populaţiei se înregistrează în aproape toate judeţele componente ale 

regiunii cu excepţia judeţului Cluj, care înregistrează o creştere de 1,3 persoane la 1000 

locuitori a populaţiei în intervalul 2008-2012. 

 Cea mai ridicată rată a natalităţii în 2012 s-a înregistrat în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar cea 

mai redusă în judeţul Cluj. Fertilitatea Regiunii Nord-Vest a fost superioară fertilităţii la 

nivel naţional în perioada 2012-2013. 

 Rata brută a migraţiei nete la nivelul Regiunii Nord-Vest a fost puţin peste zero datorită 

valorilor pozitive ale acesteia din judeţele Cluj şi Bihor. 

 Cea mai ridicată rată a mortalităţii în anii 2012 - 2013 s-a înregistrat în judeţul Sălaj. 

Mortalitatea infantilă înregistrată în judetul Cluj s-a situat în toată perioada analizată sub 

nivelul mediu al mortalitătii infantile regionale. 

 În perioada 2009-2013, speranța de viață la naştere în cadrul Regiunii Nord-Vest a avut 

o evoluţie ascendentă, de la 72,82 ani în 2009 la 73,88 în anul 2013, situându-se constant 

sub nivelul speranţei de viaţă la nivel naţional pentru perioada analizată (74,74 ani în 

2013) şi mult sub nivelul înregistrat la nivelul UE-28 (80,3 ani în 2012). 

 Analiza indicatorului pe sexe pune în evidenţă longevitatea superioară a populaţiei de 

sex feminin, atât la nivel regional, naţional, cât şi la nivel EU-28.  

 Aproape o treime din populaţia şcolară a Regiunii Nord-Vest se concentrează în 

judeţul Cluj (29,4% în 2009 şi 29,7% în 2013). 

 Rata abandonului şcolar prematur la nivel regional este inferioară celei înregistrate la 

nivel naţional în întreaga perioadă 2009-2013. 

Conform „Planului Regional de Acțiune pentru Ȋnvățământ2016-2025”: 

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

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

corespunzătoare în capitalul uman. La nivelul Regiunii Nord-Vest reducerea naturală prognozată a 

populaţiei tinere va fiagravată de migraţia externă, în perioada 1990 -2014 se constată că regiunea a 
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pierdut 67250 de locuitori, cea mai mare pierdere înregistrându-se în jud.Cluj, de 18143 locuitori. 

Se desprinde nevoia de: racordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională a muncii a 

activităţilor de informare, orientare şi consiliere în scopul realizării unei oferte de şcolarizare cât 

mai aproape de cererea de pe piaţa muncii. 

Din analiza grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul profesional și tehnic 

(grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-2015, situația se prezintă astfel: 

 Grupa 10-14 ani înregistrează o ușoară creștere la nivelul regiunii (0,36%) adică 528 de 

persoane. 

 Întreaga Regiune Nord-Vest înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 

15-19 ani, (-20,80%), adică 39158 de persoane. 

 La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în perioada 2008- 2015 a fost de 

(25,10%) adică de 55301 persoane la nivelul regiunii. 

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

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

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

compensarea pierderilor de populaţie şcolară!  

 Fenomenul de îmbătrânire demografică (populația în vârstă de peste 65 de ani va reprezenta 

19,7% până în 2030, din populația totală) conduce la: nevoi sporite de personal calificat - 

asistenţă socială şi medicală; nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală). 

 Populaţia urbană la nivel regional este preponderent feminină (52,19%), la fel şi în mediul 

rural (50,52%), situaţie întâlnită în toate cele 6 judeţe ale regiunii. Ponderea semnificativă a 

populaţiei feminine reclamă următoarele activităţi: din partea ofertei de pregătire - calificările 

dorite de populaţia feminină; programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. 

pentru mamele care participă la cursuri de formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii 

pe parcursul orelor de curs).  

Concluzii: 

 Analizele demografice constată o tendinţă de scădere a populaţiei la nivel regional, cât şi 

la nivel naţional, ca efect al interacţiunii unui cumul de factori: sporul natural negativ, 

scăderea ratei de fertilitate şi creşterea ratei de mortalitate, migraţia internă si externă. 

 Acesti factori se concretizează în fenomene cu implicaţii directe asupra sistemului ÎPT, 

cum ar fi: „exodul de materie cenuşie” - numeroşi absolvenţi, tineri specialişti şi personal 

înalt calificat pleacă spre a se stabili în Europa, Statele Unite, Australia, Noua Zeelanda sau 

Canada, în cautarea unor job-uri mai bine plătite şi cu perspective de dezvoltare a carierei 

mai mari. 

 Un alt fenomen care ia amploare este cel al plecării cu contracte de muncă în străinătate. 

În unele zone, ponderea populaţiei masculine, din totalul populaţiei, este serios afectată ca 

urmare a acestui fenomen. Principalele destinaţii sunt Spania, Italia si Franţa. 

 Speranţa de viaţă în scădere, plasează regiunea pe ultimul loc la nivel naţional. 

 Cel mai urbanizat judeţ, din Regiunea Nord - Vest, în 2010, este Clujul (67% în urban faţă 

de 33% în rural) se confruntă cu fenomenul de scădere a populaţiei urbane, care rămâne, 

totuşi, la valori ridicate, la care se adaugă fenomenul de îmbătrânire demografică cu care se 

confruntă aceste spaţii, dar şi fenomenul de migraţie internaţională cu care mediul urban se 

va confrunta şi în următorii ani. 

 Trebuie subliniat faptul că reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de 

vârstă 15-64 ani, concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 

65 ani, arată pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără, dar şi necesitatea de personal 

calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea 

ofertei educaţionale. 

 Prin urmare, eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări 

care vor fi ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie 

îmbătrânită, populaţia viitoare preponderent feminină în anumite zone, educaţie 

multiculturală, creşterea accesului pentru grupurile etnice dezavantajate. 
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 Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de învăţământ ca 

furnizori de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârstă de mijloc pentru 

cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. Vor fi luate în considerare şi 

fenomenele de migraţie externă. 

 

2.1.5. Educaţia şi formarea profesională. Analiza situaţiei şi măsuri 

Analiza situaţiei: 

Avându-se în vedere evoluţiile ultimului deceniu, analizele demografice anticipează 

reducerea contingentului populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15 - 64 ani, 

concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârsta de 65 ani şi peste această vârstă.  

La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2016, populaţia şcolară  cuprinsă în 

învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 2004, la 

45194 de elevi în 2016, adică o reducere cu 57,19%.Același trend descrescător a fost înregistrat și la 

nivel național unde procentul de diminuare a numărului de elevi în perioada analizată a fost de 

57,72%. 

Conform datelor furnizate în PLAI, 2017-2025, în  județul Cluj, în 2004-2005, existau 

17837 de elevi cuprinși în învăţământul tehnic şi profesional ÎPT cu o pondere de 55,4%. În anul 

școlar 2015-2016, numărul elevilor cuprinși în ÎPT  din județul Cluj a fost de 9564 de elevi, adică 

44,1%, cea mai scăzută pondere din regiune (ponderea ÎPT în regiunea Nord-Vest a fost de 48,1% 

în anul școlar 2015-2016). 

 
Sursa: Calculat pe baza datelor din Caiete statistice – INS 

Ponderile anuale ale  învățământului profesional  în cadrul planului de școlarizare la nivelul 

județului Cluj au scăzut constant de la valori în jur de 26% în 2004-2005, la un minim de 1,4% atins 

în 2011-2012. Începând cu anul școlar 2012-2013 ponderea învățământului profesional începe să 

crească, ajungând în anul școlar 2015-2016 la 9,8%. 

Pentru învățământul liceal tehnologic ponderea s-a situat la valoarea de 29,3% în anul școlar 

2004-2005, crescând până la o valoare maximă de 50,4% atinsă în anul școlar 2011-2012. În anul 

școlar 2015-2016 ponderea învățământului liceal tehnologic în planul de școlarizare al județului 

Cluj  a fost de 34,3%, comparativ cu ponderea învățământului liceal teoretic și vocațional care s-a 

situat la 55,9%. 

Analiza făcută pe numărul de elevi din cadrul școlii postliceale și școlii de maiștri a 

evidențiat faptul că cea mai mare pondere o are școala postliceală cu 91,7% din numărul de locuri, 

școlii de maiștri revenindu-i doar 8,3% ,cea mai mare podere atinsă în județul Cluj anul școlar 

2015-2016, pentru un număr de 354 de elevi la școala de maiștri. 
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Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul liceal la nivelul județelor 

regiunii Nord-Vest a scos în evidență o scădere a numărului de elevi, cea mai mare scădere fiind în 

județul Bihor, cu 5974 de elevi și județul Cluj cu 4778 de elevi, în perioada 2007-2016. 

Analiza datelor statistice privind evoluția numărului de elevi din învățământul profesional pe 

județele regiunii situează în anul 2016, jud. Bihor pe primul loc cu 2383 elevi, urmat de județul Cluj 

cu 2148 de elevi și jud. Maramureș cu 2072 de elevi. 

Analiza pe județe arată că în anul 2016,  județul Cluj avea cel mai mare număr de elevi din 

învățământul postliceal, 4225 de elevi, urmat de către jud. Bihor cu 2988 de elevi și jud. Maramureș 

cu 2039 de elevi. 

În planificarea numărului de clase şi calificărilor propuse prin ÎPT trebuie sa se ţină seama şi 

de tendinţele evoluţiei demografice a populaţiei şcolare. 

Aceste evoluţii vor determina: 

 necesitatea adaptării planurilor de şcolarizare într-o manieră flexibilă în cazul ÎPT, astfel 

încât să se ţină cont de schimbările în numărul de intrări ce vor rezulta ca urmare a 

modificării sporului natural şi celorlalte fenomene demografice. 

 posibila reducere a numărului de elevi în clase ca urmare a reducerii contingentului de 

vârstă şcolară, mai ales pe fondul unei mobilităţi inter-judeţene reduse a elevilor. 

 absorbţie incompletă a absolvenţilor ÎPT pe piata regională, unii dintre ei preferând să 

plece din ţară în căutarea unor oportunităţi de angajare mai atractive. Ca atare, stabilirea 

calificărilor relevante şi mai ales dimensionarea numărului de clase trebuie să ţină seama şi 

de asemenea pierderi, de ieşiri din sistem.  

 Programele de instruire si formare urmăresc ca elevii sa dobândească la sfârşitul ciclului 

de pregătire competenţele prevăzute în standardele de pregătire profesională (pe baza 

cărora s-au elaborat programele şcolare) specifice fiecarei calificări, în parte. Dobândirea 

acestor competenţe presupune derularea unor activităţi cu preponderentă aplicaţie practică. 

Acestea trebuie sa se desfaşoare atât în laboratoarele şi atelierele şcolii, cât şi la agenţii 

economici cu care şcoala încheie parteneriate pentru desfăşurarea practicii şcolare. 

Numărul acestor parteneri reprezintă un indicator cu privire la gradul în care meseriile din 

oferta de şcolarizare sunt cerute pe piaţa muncii. Considerăm că numărul anual al 

parteneriatelelor încheiate de către colegiul nostru, cu agenţii economici, pentru instruirea 

practică de specialitate a elevilor, tradiţia şi calitatea acestor colaborări, ne plasează, în acest 

sens, în topul şcolilor tehnice din judeţ. 

În „Raportul privind starea învăţământului preuniversitar din România - 2016”, document 

MEN, în ceea ce priveşte situaţia educaţiei şi formării profesionale din perspectiva indicatorilor 

europeni 2020, se specifică următoarele: 

 În ceea ce priveşte indicatorul european înscrierea în învățământul obligatoriu are ca 

țintă pentru anul 2020, valoarea de 95%. În România s-au înregistrat creşteri importante ale 

valorii indicatorului de la 67,6% în 2000 la 86,4% în 2014. pentru anul 2015,  conform datelelor 

Eurostat, valoarea indicatorului 87,6%. 
 Raportat la participarea la învățământul preșcolar a copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 

ani și vârsta oficială de înscriere în învățământul obligatoriu, începând cu anul 2008, 

România a înregistrat o scădere semnificativă a acestui indicator european, de la 88,5% în 

2010 la 85,5% în anul 2012, urmată în ultimii doi ani de o creştere până la valoarea de 

87,6% în 2015. Cel mai probabil, coborârea vârstei de debut şcolar la 6 ani a determinat o 

mai activă implicare a părinților în înscrierea copiilor la grădiniță. 

 În ciuda unor variații ale tendințelor din anumite perioade de timp, în ultimul deceniu (2005-

2015), rata de părăsire timpurie a sistemului de educație și formare profesională nu 

evidențiază un progres semnificativ în România. Anul 2015 marchează din nou un vârf al 

ratei de părăsire timpurie a școlii (19,1%), similar cu cele din 2005 (19,6%) și 2010 (19.3%). 

 România are încă dificultăți în a recupera efectele produse de criza economică și financiară 

din perioada 2008-2010 asupra părăsirii timpurii a școlii. România mai are la dispoziție doar 
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câțiva ani pentru a ajunge la ținta pentru 2020 de 11,3% preconizată prin Planul Național 

de Reformă. 
Rata de părăsire timpurie a 

sistemului de educație și 

formare profesională a 

tinerilor cu vârste cuprinse 

între 18-24 de ani, pe sexe, 

în perioada 2005-2015 (%) 

2005  

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Ţinta 

2020  

TOTAL  19,6  17,9  17,3  15,9  16,6  19,3  18,1  17,8  17,3  18,1  19,1  11,3  
Masculin  20,1  17,8  17,1  15,9  16,1  19,5  19,1  18,5  18,7  19,5  19,5  -  
Feminin  19,1  18  17,4  16  17,2  19  17,2  16,9  15,9  16,7  18,5  -  

Sursa: Eurostat, 2016 

 

 Conform unui raport recent (EU Commission Policy Note: PISA 2015: EU performance and 

initial conclusions regarding education policies in Europe) al Comisiei Europene asupra 

rezultatelor PISA 2015 la nivel european, România se află în continuare printre țările 

cu scorurile cele mai slabe din UE înregistrate de elevii de 15 ani la testările 

internaționale cu privire la competențe de citire/lectură, matematică și științe. În anul 

2015, 1 din 4 elevi români obținea rezultate sub nivelul 2, considerat nivelul de bază 

necesar a fi atins de către un tânăr de 15 ani până la finalizarea învățământului obligatoriu, 

pentru a putea funcționa eficient în societatea cunoaşterii, la toate cele trei domenii testate: 

citire-lectură, matematică și științe. 

 Pe sexe, rezultatele PISA 2015 arată un echilibru între fetele și băieții care au performanțe 

scăzute la matematică, în timp ce la citire/lectură și științe sunt mai mulți băieți decât fete 

între cei care obțin rezultate slabe.  

 În funcție de statutul socio-economic, România se află printre țările cu un nivel ridicat de 

corelație între rezultatele slabe obținute la testare și nivelul socio-economic al familiei 

de proveniență. Astfel, din totalul elevilor care se situează în quartila celor cu cel mai 

scăzut nivel socio-economic, peste 50% obțin rezultate slabe la testarea PISA, în timp ce 

între elevii care aparțin quartilei corespunzătoare unui statut socio-economi ridicat, doar 

20% obțin rezultate slabe la testarea PISA 2015.  

 În perspectiva țintei europene de 15% elevi cu rezultate slabe la testările PISA până în 

2020, România trebuie să facă eforturi semnificative pentru îmbunătățirea calității 

educației în următorii ani pentru a reduce decalajele actuale în raport cu celelalte țări 

din UE. Reducerea decalajelor semnificative din perspectiva statutului socio-economic 

al familiei de proveniență reprezintă de asemenea o provocare pentru intensificarea 

programelor care se adresează categoriilor de elevi aflate în situații de dezavantaj socio-

economic în România. 

 În ultimul deceniu, România nu a reușit să înregistreze un progres privind participarea 

adulților cu vârste între 25-64 ani la învățare pe parcursul întregii vieți, valoarea 

indicatorului înregistrând în 2015 cea mai scăzută valoarea din întreaga perioadă analizată 

(1,3%). 

 La nivelul anului 2015, România ocupa ultimul loc între țările din Uniunea Europeană 

(România - 1,3%, față de media UE28 de 10,7%) în ceea ce privește participarea 

adulților de 25-64 de ani la învățare pe parcursul întregii vieți. În aceste condiții, 

România se află încă departe de ținta europeană pentru anul 2020 proiectată la o pondere 

de 15%. În România, defalcarea datelor pe sexe relevă o tendință de echilibrare a 

participării între femei și bărbați, anul 2015 fiind cel care marchează o egalitate a 

ponderilor de participare la învățarea pe parcursul întregii vieți. 

 Prin Programul Național de Reformă 2011-2013, România a asumat că până în anul 2020 va 

atinge o pondere de 26,7% a absolvenților de învățământ terțiar din totalul populației în 

vârstă de 30-34 ani. În anul 2015, România se afla foarte aproape de atingerea țintei, 
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înregistrând o rată de 25,6%, cu doar 1,1 puncte procentuale distanță față de procentul 

propus pentru anul 2020. Se observă, de asemenea, o tendință constantă de creștere a 

acestei rate în ultimii 10 ani: în 2015 rata era de 2,5 ori mai mare față de cea înregistrată cu 

10 ani în urmă. Populația feminină înregistrează în mod constant un avantaj privind 

participarea la învățământul terțiar, comparativ cu cea de gen masculin, pe întreaga perioadă 

analizată. Ţinta asumată de România este mult mai scăzută decât cea propusă la nivel 

european (40% până în anul 2020). România se situează pe ultimul loc în Europa în acest 

exercițiu proiectiv, iar în anul 2015, România se afla pe penultima poziție între țările 

europene la acest indicator. 

 

În ceea ce priveşte rata părăsirii timpurie a educaţiei, Regiunea Nord-Vest se situa în 

anul 2012, pe locul 3 din ţară, după Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Vest, cu o valoare a indicatorului 

de 14,9%, situaţia îmbunătăţindu-se din 2005 (16,5%). Rata de părăsire timpurie a sistemului 

educațional a tinerilor (18-24 ani), la nivel național și implicit la nivel regional rămâne mult mai 

ridicată decât media europeană. 

Dacă media europeană în 2015 era de 11%, România avea o rată de 19,1%, iar Regiunea 

Nord-Vest  de 16,9%, a treia după Regiunea București-Ilfov și Regiunea Vest. 

Regiunea Nord-Vest se situează pe locul 3 (după Nord-Est şi Sud-Muntenia) privind 

numărul absolvenţilor de învăţământ liceal secundar ciclul 2, cu o medie anuală de 28.653 de 

absolvenţi şi tot locul 3 în ceea ce priveşte numărul absolvenţilor de învăţământ superior (după 

regiunile Bucureşti-Ilfov şi Centru), cu o medie de 19.656 absolvenţi anual, între 2005-2010. 

 

Măsuri: 

 Programul A doua șansă reprezintă unul dintre mecanismele importante de recuperare 

școlară, concepute și dezvoltate cu consecvență de către MENCS și care a fost adaptat în 

permanență la modificările sistemului și la nevoile beneficiarilor. Inspectoratele şcolare şi 

unitățile de învățământ au fost abilitate și sprijinite să acceseze fonduri europene prin care 

să poată oferi: facilități de transport şi rechizite pentru cursanți; asigurarea resurselor 

materiale (mobilier, echipamente) şi umane necesare; promovarea programului în 

comunitate; facilități pentru cursanți (consiliere pentru obținerea unui loc de muncă, pentru 

inițierea unei afaceri etc.) şi formări locale.  

 Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) implementează, 

împreună cu Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și 

Universitare (UMPMRSU), Proiectul de Reformă a Educației Timpurii (PRET) care are 

ca obiective îmbunătățirea infrastructurii existente, prin reabilitarea, extinderea și 

construcția de noi grădinițe, precum și creșterea calității serviciilor oferite, prin formarea 

cadrelor didactice și dotarea cu materiale de predare - învățare. 

 În parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, s-a 

stabilit un Plan de măsuri de remediere a problemelor educaționale și sociale ale 

copiilor incluși în centre de plasament, conform priorităților strategice ale MENCS pentru 

anul 2016, care propune proiectarea și implementarea activităților de remediere, 

dezvoltarea capacității de îmbunătățire a serviciilor educaționale prin participarea 

multi-sectorială a actorilor interesați. 

 S-a realizat finalizarea planului cadru pentru clasele V-VIII, dezvoltarea conținuturilor, 

dezbaterea conținutului curricular inclusiv prin intermediul unor evenimente regionale cu 

cadre didactice și elevi și lansarea licitațiilor pentru manualele școlare aferente. 

 Proiectul privind învățământul secundar (Romania Secondary Education Project – 

ROSE), finanțat printr-un împrumut acordat de Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în domeniul învățământului preuniversitar, a 

prevăzut, printre alte măsuri, intervenții cu impact asupra întregului sistem de 

învățământ, cum ar fi revizuirea curriculumului pentru învățământul secundar superior - 

liceu, formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum, 
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revizuirea băncii de itemi pentru evaluări și examene naționale, formarea profesorilor și a 

directorilor etc.  

 În pregătirea procesului de revizuire curriculară pentru liceu au fost organizate 

consultări și seminarii, la care au participat reprezentanți ai Băncii Mondiale, MENCS, IȘE 

și ai CNDIPT, permițând analiza stadiului actual al dezvoltării curriculare din România, 

în contextul mai larg al reformelor în domeniul educației, facilitând discuții între experți, 

decidenți și dezvoltatori de curriculum cu o experiență națională și internațională relevantă, 

pentru a cunoaște exemple de inovare curriculară la nivel european și internațional. 

 În luna mai 2016, MENCS a inițiat procesul de asigurare a manualelor pentru clasele a 

XI-a şi a XII-a, pentru anul şcolar 2016-2017, demersurile fiind întreprinse de către 

fiecare inspectorat şcolar şi de unitățile de învățământ, în urma unui proces de selecție şi de 

comandă a manualelor. 

 Au fost aprobate Standardele de pregătire profesională (SPP) pentru calificările 

profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură 

pregătirea prin învățământul profesional şi tehnic, prin OM nr. 4121/2016 (131 

standarde de pregătire profesională de nivel 3 și 69 standarde de pregătire profesională de 

nivel 4). OM nr. 4457/2016 a aprobat planurile de învățământ şi programele şcolare 

pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară 

Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare 

locală CDL, pentru clasele a IX-a, învățământ liceal filiera tehnologică şi învățământ 

profesional (18 planuri de învățământ pentru clasele a IX-a învățământ liceal filiera 

tehnologică, 17 pentru clasele a IX-a învățământ profesional, respectiv 18 programe școlare 

pentru clasele a IX-a învățământ liceal filiera tehnologică și 17 programe școlare pentru 

clasele a IX-a învățământ profesional). 

 Proiectul privind învățământul secundar (Romania Secondary Education Project – 

ROSE), finanțat printr-un împrumut acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, în valoare totală estimată de 200 milioane euro, își propune să contribuie la 

reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de 

promovare a examenului de bacalaureat.  

 Subcomponenta 1.1 a proiectului ROSE 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, în scopul creșterii participării și a ratei de 

absolvire, precum și pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Perioada de derulare 

a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, 

de 100.000 Euro. 

 Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 81/16.11.2016 de modificare a Legii educației 

naționale nr. 1/2011 au fost incluse reglementările legislative pentru introducerea 

învățământului dual. A fost elaborată Metodologia de organizare şi funcționare a 

învățământului dual şi modelul de Contract de parteneriat pentru formarea profesională a 

elevilor prin învățământul dual, ambele documente fiind supuse dezbaterii publice. 

 Au fost dezvoltate documente curriculare: standarde de pregătire profesională și programa 

școlară pentru clasa a IX-a, învățământ liceal filiera tehnologică sau şcoală profesională 

corelate cu nevoile de formare ale unor companii/agenţi economici (ex. companiilor din 

industria aeronautică). 

 În anul 2016, au fost selectate și contractate 111 proiecte Erasmus+ de mobilitate 

transnațională în domeniul ÎPT, prin care au participat la mobilități 3.682 elevi și 132 

profesori. De asemenea, au fost selectate și contractate 22 de proiecte de parteneriat 

strategic în domeniul formării profesionale, coordonate de instituții/organizații din 

România. 

 În cadrul REFERNET - Rețeaua europeană de comunicare privind educația și formarea 

profesională au fost elaborate rapoarte privind politicile de formare profesională, precum și 
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raportul național privind educația și formarea profesională în România „VET in 

Romania”; a fost creat și actualizat website-ul www.refernet.ro. 

 Proiectul Erasmus+ KA2, ”SME’S Commitment in Apprenticeship” – SMECOA – a vizat 

elaborarea de instrumente și ghiduri pentru a sprijini IMM-urile și tutorii din 

intreprinderi în furnizarea de programe de învățare la locul de muncă în condiții de 

calitate. 

 Formarea cadrelor didactice și a tutorilor în domeniul învățării la locul de muncă s-a 

realizat prin continuarea implementării proiectului Dezvoltarea programelor de tip 

ucenicie în formarea profesională inițială în România, finanțat prin programul 

Erasmus+. În anul 2016 au fost selectate și contractate 60 de proiecte instituționale 

pentru mobilitatea transnațională a 756 de profesori din învățământul preuniversitar. Au 

fost selectate și contractate 224 de școli, coordonatoare sau partenere în proiecte de 

parteneriat strategic Erasmus+. 

 Prin proiectul Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel 

european și la nivelul punctelor naționale de referință (EQAVET-NRP-RO) a fost 

elaborat un Compendiu de bune practici pentru promovarea vizibilității și 

atractivității VET, care constă într-o colecție de exemple de bune practici privind 

campaniile de sensibilizare a publicului asupra beneficiilor aduse de VET, platforme de 

promovare a VET, orientare profesională și elemente de curriculum pentru a sprijini 

orientarea educației și formării pentru elevii de gimnaziu, inițiative menite să promoveze și 

să ofere suport pentru dezvoltarea VET, promovarea absolvenților VET care au avut 

succes în diverse companii; totodată, a fost actualizat web-site-ului GNAC, www.gnac.ro 

și a fost elaborat un material promoțional pentru diseminarea obiectivelor proiectului și 

scopului acestuia. 

 

2.2. Analiza mediului intern 

 

Analiza mediului intern şi, implicit, autoevaluarea nivelului de performanţă al Colegiului 

Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca, realizată pe componentele: predare şi învăţare, 

materiale şi resurse didactice, rezultatele elevilor, consilierea şi orientarea oferite elevilor, calificări 

şi curriculum, resurse fizice şi umane, parteneriate şi colaborări, ca perioadă de timp, se referă, în 

principal la întreaga activitate desfăşurată în anii şcolari: 2019-2020, 2018-2019 și 2017-2018. 

Fundamentul analizei şi autoevaluării se constituie pe informaţii, date, statistici colectate din 

rapoarte anuale şi semestriale privind calitatea şi starea învăţământului întocmite de către echipa 

managerială, rapoarte anuale şi semestriale ale CEAC, ale coordonatorului de proiecte şi programe 

educative, ale consilierului şcolar, ale responsabilor de arii curriculare, ale comisiilor de lucru, ale 

cadrelor didactice, ale diriginţilor, ale responsabililor de departamente, dar şi pe rapoarte, procese-

verbale ale evaluărilor interne şi externe, fişe de asistenţă ale orelor de curs şi ale activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare, procese verbale ale întâlnirilor membrilor comisiilor metodice, 

CP, CA, ale Consiliului elevilor, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală sau ale unor grupuri de lucru 

constituite pe diferite probleme şi, nu în ultimul rând,  pe rezultate ale interpretărilor chestionarelor 

adresate elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, membrilor CA, reprezentanţilor agenţilor economici 

şi reprezentanţilor atorităţilor publice locale. 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 

 În perioada analizată întregul proces educaţional a fost susţinut de către cadre didactice 

calificate, majoritatea având gradul didactic II sau I. Aşa cum rezultă din analiza făcută la punctul 

2.2.6., cadrele didactice au participat la diferite cursuri sau programe de formare  continuă, care au 

avut ca obiect metode alternative de predare, învăţare şi evaluare sau utilizarea noilor tehnologii în 

http://www.refernet.ro/
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predarea la clasă şi în implemetarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. Şcoala dispune de 

spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor educative - cursuri teoretice şi practice. 

Aspecte pozitive / Dovezi 

 Proiectarea didactică respectă, la toate disciplinele, formatul impus şi programele şcolare în 

vigoare. Există planificări pe unităţi de învăţare care demonstrează, prin adnotările făcute, 

adaptarea conţinuturilor/metodelor la nivelul de pregătire al elevilor şi la particularităţile 

fiecărei clase (portofoliile cadrelor didactice, fişe de asistenţă la ore, rapoarte de verificare 

periodică ale portofoliilor cadrelor didactice). 

 Există cadre didactice, la fiecare arie curriculară care utilizează strategii si metode 

alternative, centrate pe elev, de predare, învăţare şi evaluare, dar şi materiale didactice 

corespunzătoare, „up-datate” acestor cerinţe (rapoarte ale cadrelor didactice, fişe de asistare 

a lecţiilor, exemple de bune practici prezentate în CP - conform registrului de procese-

verbale, fişe de lucru şi materiale suport sau fotografii făcute la lecţii deschise în disciplină 

sau interdisciplinare). 

 La începutul fiecărui an şcolar se identifică, pentru fiecare clasă, stilurile de învăţare 

predominante ale elevilor, iar aceste informaţii susţin, în unele cazuri, proiectarea didactică 

(portofoliul dirigintelui, tabelul cu stilurile de învăţare din cataloage, exemple de proiectare 

a lecţiilor din portofoliile unor cadre didactice). 

 În anul şcolar 2019-2020, toti elevii de la liceu şi şcoala profesională au primit manuale 

gratuite (necesarul de manuale pe discipline, statistici de evidenţă ale diriginţilor cu 

distribuirea şi preluarea manualelor, rapoarte ale comisiei pentru manuale şcolare). 

  Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale / de progres / sumative de către toate cadrele 

didactice. În fiecare an şcolar, rezultatele acestor teste sunt analizate în şedinţele comisiilor 

metodice, în CP, în CA şi la şedinţele cu părinţii pe clase (rapoarte şi portofolii ale cadrelor 

didactice, rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice, ale responsabilului CEAC, 

procese verbale ale comisiilor metodice, ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale CEAC, CP şi 

CA, planuri de îmbunătăţire la nivel de catedre şi la nivel de untate şcolară). 

 Pentru evaluarea formativă şi sumativă s-au folosit atât instrumente tradiţionale cât şi 

alternative: proiectul, portofoliul elevilor, eseul, referatul, jurnalul, studiul de caz, postere, 

etc., imprimate sau în format digital, ppt-uri, dintre care unele au fost încărcate ca exemple 

de bune practici pe diferite platforme electronice cu resurse de învăţare (potofolii ele 

elevilor, planuri de lecţie ale unor cadre didactice, fişe de asistare ale lecţiilor, filme, 

fotografii  http://course.laboursofhercules.com/category/coursework/ sau paginile 

eTwinning ale proiectelor europene aflate ȋn derulare). 

 În fiecare an şcolar s-au organizat programe de învăţare remedială, pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor la învăţătură, prevenirea eşecului şi a abandonului şcolar la disciplinele: 

matematică, limba şi literatura română, fizică şi chimie. De asemenea s-au organizat 

pregătiri suplimentare pentru pregătirea examenului de bacalaureat (atât pentru elevii din 

anii terminali, cursuri zi sau seral, cât şi pentru elevii claselor a XI-a) sau pentru 

performanţă la olimpiade şi diferite tipuri de concursuri şcolare sau extraşcolare. Programele 

remediale şi de pregătire a examenului de bacalaureat sunt evaluate şi revizuite periodic şi 

aduse la cunoştinţa părinţilor/aparţinătorilor legali interesaţi. (Rapoarte ale cadrelor 

didactice, liste de prezenţă ale elevilor, diplome ale elevilor la olimpiade şi concursuri, 

planuri de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare, analize şi planuri de îmbunătăţire a 

rezultatelor la bacalaureat, orare de pregătire avizate de director, registre de procese-verbale 

ale CP, CA şi ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii 

pe clase, extrase centralizatoare ale sms-urilor transmise părinţilor prin catalogul online). 

 Profesorii  folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a 

împiedica discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată valorifica potenţialul, cunoştinţele şi 

experienţa de viaţă de care dispun. Se utilizeaza strategii de lucru diferenţiate, în funcţie de 

http://course.laboursofhercules.com/category/coursework/
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nevoile diferite ale elevilor. Se acordă o atenţie sporită elevilor cu cerinţe educative speciale 

(CES), pentru aceştia se întocmesc planuri individuale de învăţare la diferite discipline, 

planuri de servicii şi rapoarte anuale de monitorizare. (Portofoliile cadrelor didactice, fişe de 

lucru diferenţiate, portofolii ale elevilor, portofoliul diriginţilor/responsabili de caz şi al 

consilierului şcolar, liste ale elevilor cu CES, planuri de servicii,  planuri individuale  de 

învăţare, rapoarte de monitorizare avizate de director şi de CJRAE, decizii de numire ale 

responsabililor de caz). 

 Cadrele didactice monitorizează temele elevilor, verifică sistematic caietele şi portofoliile 

acestora, utilizează catalogul personal pentru cuantificarea corectă a evoluţiei elevilor şi 

păstrează pe tot parcursul anului şcolar lucrările scrise ale acestora. (Fişe de asistare a 

lecţiilor, cataloagele personale ale profesorilor, lucrările scrise ale elevilor). 

 Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii, cu 

părinţii, cu ceilalţi membri ai personalului şi cu echipa managerială (Fişe de asistare a 

lecţiilor, procese-verbale ale întâlnirilor cu părinţii, fişele de autoevaluare şi rapoartele 

cadrelor didactice, registrul de procese verbale al CP şi CA, rapoarte de evaluare externă, 

procese-verbale ale Consiliului Elevilor, interpretări ale chestionarelor adresate elevilor, 

părinţilor şi cadrelor didactice).  

 Implicarea elevilor într-o gama variată de proiecte şi activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare pentru stimularea motivaţiei intrinseci pentru învăţare şi dezvoltare personală, 

dar şi pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare. (chestionare adresate elevilor, 

rapoarte ale responsabililor de proiecte, ale coordonatorului de proiecte şi programe 

eductive, planificarea anuală a proiectelor şi activităţilor educative ale Consiliului elevilor, 

rezultate la concursuri, CAEJ Cluj, CAERI, fotografii - expoziţii cu produse ale elevilor, 

registrul de procese-vebale al Lectoratului cu părinţii pe şcoală, al CP şi CA, reviste ale 

elevilor, revista proiectului educativ judeţean: “Adolescenţa-povestea definirii identităţii, 

site-ul şcolii, articole în presă). 

 Reprezentantul elevilor în CA transmite şi susţine aprecierea elevilor la adresa actului 

educaţional, sugestii şi propuneri de îmbunătăţire, care se regăsesc în acţiuni proiectate în 

documentele manageriale ale şcolii (Registrele de procese-verbale ale Consiliului elevilor, 

ale CA, Planul managerial, rezultate ale unor chestionare adresate elevilor). 

 Elevii primesc în mod regulat feed-back şi informaţii privind progresul realizat, precum şi 

informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi 

lipsurile de învăţare. (Rapoarte de analiză a testelor iniţiale, de progres, finale, pe baza 

criteriilor de evaluare stabilite împreună cu elevii, procesele verbale ale comisiei privind 

discutarea rezultatelor testelor, grafice de progres, rapoarte de urmărire a notării ritmice, 

catalogul profesorului, orarul pregătirilor suplimentare şi a al consultaţiilor). 

 Elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi 

feed-back-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea progresului 

elevilor. (Grafice de progres,  grafice comparative, evidenţa notelor parţiale înregistrate în  

cataloagele personale ale profesorilor, teste de autoevaluare, portofoliile elevilor, cataloage, 

revizuirea planificărilor în funcţie de rezultatele obţinute). 

 Elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare, sunt 

îndrumaţi pentru a-şi identifica şi dezvolta propriile puncte tari şi pentru a-şi îmbunătăţi 

punctele slabe şi la mai multe discipline li se prezintă tehnici şi metode eficiente de învăţare 

(Proiecte cu termen de refacere, lista cu temele de proiecte la diferite discipline, rezultatele 

de la olimpiade, rezultatele la simulări, lista cu temele de lucrări practice pentru examenele 

de certificare a competenţelor profesionale). 

 Elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca 

evaluarea finală să aibă loc şi sunt încurajaţi să se autoevalueze. (Grafice ale tematicii 

evaluărilor anuale afişate în unele săli de clasă, lucrări practice, teste, proiecte, portofolii, 

care conţin rubrica: “autoevaluare”, grile/bareme de evaluare). 

 Programele de învăţare urmează un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor (registre 
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matricole, cataloage, bază de date, arhivă, documentele comisiei metodice şi ariei 

curriculare, rezultatele la concursuri şi olimpiade, portofolii ale elevilor şi ale cadrelor 

didactice). 

 Ȋn perioada 2-12 iunie 2020 s-au organizat pregătiri suplimentare de bacalaureat, „face to 

face” și online, pe platforma Gsuite for Education. 

 Numărul cadrelor didactice care au urmat webinarii/cursuri/programe de formare pentru 

predarea/ȋnvățarea și evaluarea online, pe platforme de ȋnvățare. 

Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi 

 Notele mici sau medii pe clase nesatisfăcătoare la testele iniţiale, fapt care demonstrează o 

pregătire iniţială slabă şi un bagaj redus de cunoştinţe teoretice ale elevilor, lipsa lecturii 

particulare şi a competenţelor de înţelegere a textului, deficienṭe ȋn comunicare, calcul ṣi 

scriere (rapoarte de analiză şi interpretare ale rezultatelor testelor iniţiale la nivel de cadre 

didactice, comisii metodice, responsabil CEAC, planuri de îmbunătăţire, procese verbale ale 

comisiilor metodice, ale CP şi CA). 

 Motivarea elevilor pentru învaţare şi dezvoltare personală (Rezultatele şcolare ale unor elevi, 

rezultate simulare bacalaureat, rezultate examen bacalaureat, numărul elevilor înscrişi la 

examenele de certificare ale competentelor profesionale). 

 Număr mare de absenţe nemotivate la orele de curs şi participarea redusă a elevilor la 

pregătirile suplimentare de tip remedial sau de pregătire a examenului de bacalaureat). 

 Utilizarea insuficientă a  metodelor alternative de predare, învăţare şi evaluare şi a noilor 

tehnologii, care să  asigure o atmosferă dinamică in timpul orelor de curs, să capteze atenţia şi 

interesul elevilor şi care să utilizeze la maxim baza materială a scolii (Fişe de asistare a 

lecţiilor, rapoarte ale şefilor de catedre, numărul de ore de curs ţinut în service-ul auto al şcolii, 

rapoarte ale responsabilului cu formarea continuă privind impactul implementării cursurilor şi 

programelor de formare continuă urmate de cadrele didactice, chestionare adresate elevilor şi 

părinţilor). 

 Implicarea părinţilor în viaţa şcolii, în monitorizarea progresului elevilor şi în urmărirea 

frecvenţei acestora la şcoală şi la programele de învăţare remedială sau de pregătire a 

examenului de bacalaureat şi de certificare a competenţelor profesionale. (Statistici anuale cu 

numărul părinţilor plecaţi la muncă în străinătate, procese-verbale ale şedinţelor cu părinţii pe 

clase, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, portofoliul,  şi rapoartele lunare, semestriale şi 

anuale ale Comisiei de monitorizare, prevenire şi reducere a absenteismului, fişele lunare ale 

profesorilor diriginţi de înregistrare şi monitorizare  a evoluţiei elevilor raportaţi ca şi „cazuri 

speciale”, adrese, înregistrate şi avizate de director, ale profesorilor diriginţi către DGASPC, 

primării sau poliţii locale, numărul elevilor navetişti care nu sunt lăsaţi de către părinţi să 

locuiască în internatul de elevi al colegiului). 

 Situaţia materială precară a unor elevi şi numărul elevilor care lucrează pentru a-şi întreţine sau 

susţine familia. (Rapoarte ale profesorilor diriginţi, adeverinţe de încadrare în muncă, anchete 

sociale privind situaţia materială a familiilor unor elevi, raportul comisiei de acordare a 

burselor/programelor sociale, hotărâri CA de scutire taxă de internat pentru unii elevi cu 

situaţie materială precară, în urma solicitării scrise şi motivate a diriginţilor, registrul de 

procese-verbale al internatului de elevi, rapoarte ale pedagogului şef privind numărul elevilor 

interni care participă la Programul „Clujul are suflet”, în special pentru masa caldă gratuită, 

oferită în fiecare zi). 

 Desfăşurarea şi sau postarea materialelor la unele ore de curs pe platforma Gsuite. 

 Elevi care nu dispun de dispozitiv personal pentru accesare platformă Gsuite şi care au folosit 

ȋn acest scop telefonul mobil. 

 Suspendarea olimpiadelor/concursurilor şcolare și a Competiției Naținale pentru obținerea 

titlului de „Școală Europeană” din cauza pandemiei de Covid-19. 

 Lipsa experienţei de lucru, pe platforme educaţionale dedicate ȋnvăţării, a elevilor şi a cadrelor 

didactice. 
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 Profesorul de biologie a refuzat să facă pregătiri pentru examenul de bacalaureat, „face to 

face”, ȋn perioada 02-12 iunie 2020. Aceste pregătiri au fost ținute de un profesor de biologie 

de la o altă școală. 

 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

 

Aspecte pozitive / Dovezi 

 21 săli de clasă şi 17 laboratoare (3 - informatică, 2 - electrotehnică, 3 - electronică digitală, 

1 - automatizări, 2 - automobile, 1 - mecanică, 3 - fizică, 1 - chimie, 1- legislaţie rutieră), 

sală festivă, cămin (200 locuri), cantină (600 locuri), bibliotecă, cabinet de consiliere şi 

orientare şcolară, cabinet medical, sală de sport, 3 terenuri de sport, 1 atelier prelucrări prin 

aşchiere, 3 ateliere lăcătuşerie, 1 atelier mecanică auto, 1 atelier tinichigerie auto, 1 atelier 

sudură, 1 atelier electromecanică, dotare cu echipamente didactice moderne 3 automobile 

Renault Symbol, 1 autocamion cu remorcă IVECO, service-auto pentru elevi ȋn care 

dotările, condiţiile educaţionale şi igienico-sanitare, sunt ȋn acord cu standardele 

internaţionale, sală de sport şi sală de fitness, 3 terenuri de sport, poligon auto, cabinet 

medical. (Rapoarte semestriale şi anuale privind starea şi calitatea învăţământului, rapoarte 

de autoevaluare şi monitorizare internă, administratorului de patrimoniu, rapoarte ale 

comisiei de inventariere). 

 S-au achiziţionat constant cărţi de specialitate, auxiliare curriculare, softuri educaţionale (la 

solicitarea cadrelor didactice) şi cărţi pentru bibioteca şcolii. (Planuri de dotare şi referate 

de necesitate, liste de inventar ale bibliotecii, rapoarte ale administratorului financiar şi ale 

responsabilului cu achiziţiile publice, rapoarte semestriale şi anuale privind starea şi 

calitatea învăţământului). 

 De la bugetul local şi din venituri proprii, s-au achiziţionat, constant, conform planurilor de 

dotare aprobate în CA, mijloace didactice moderne: videoproiectoare, ecrane, fleep-

charturi, laptopuri pentru fiecare catedră şi pentru mai multe săli de clasă, multifuncţionale, 

aparate, scule şi echipamente pentru dotări suplimentare ale laboratoarelor de specialitate şi 

ale atelierelor de instruire practică), lenjerii pentru internatul de elevi şi mobilier pentru 

cabinetul medical al şcolii. (Planuri de dotare şi referate de necesitate, hotărâri CA, rapoarte 

ale administratorului finaciar şi ale administratorului de patrimoniu, rapoarte de achiziţie, 

rapoarte ale comisiei de inventariere, rapoarte ale şefilor de catedră, rapoarte semestriale şi 

anuale privind starea şi calitatea învăţământului). 

 În atelierele şcolii maiştrii/profesorii de instruire practică, împreună cu elevii, repară sau 

confecţionează bănci şi scaune. (Rapoarte individuale şi de catedră ale profesorilor şi 

maiştrilor de instruire practică, hotărâre CA, referate de necesitate pentru achiziţie 

materiale, rapoarte de achiziţie, rapoarte ale comisiei de inventar). 

 Este în derulare proiectul de amenajare a unui amfiteatru în aer liber, în incinta colegiului. 

(Hotărâre CA, referate de necesitate pentru achiziţie materiale, rapoarte de achiziţie). 

 Microclimatul este favorabil desfășurării cursurilor. Au fost realizate lucrări de 

igienizare/deratizare în toate clădirile de şcoală.  Au fost făcute lucrări de reparaţii curente 

în toate sălile de clasă (reparaţii bănci, scaune, pereţi deterioraţi) şi au fost înlocuite 

lambriuri rupte, prize şi tuburi de neon deteriorate. (Autorizații sanitare de funcționare 

pentru toate corpurile de clădiri, rapoarte ale inspecţiilor tematice organizate de către IŞJ 

Cluj). 

 Achiziții făcute pentru susținere și transmitere lecții online pe platforma GSuite for 

Education: 165 tablete  achiziționate pentru elevi, 9 tablete pentru cadrele didactice, 21 

laptopuri, 43 camere web și 43 microfoane; 

 Extinderea rețelei de internet la atelierele de instruire practică, ȋn service-ul auto și ȋn toate 
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camerele din internatul colegiului.  

Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi 

 Amenajarea terenului de fotbal al şcolii cu gazon sintetic, pentru pregătirea echipei de fotbal 

a şcolii care obţine în fiecare an rezultate merituoase la competiţii, pentru o mai bună 

desfăşurarea a orelor de educaţie fizică şi sport şi ca o alternativă de petrecere a timpului 

liber pentru elevii din internat. (Rapoarte ale profesorilor de educaţie fizică şi sport, 

diplome, cupe şi medalii obţinute la competiţii sportive - fotbal). 

 Gradul de utilizare a echipamentelor aflate ȋn dotare ȋn service-ul auto pentru elevi. 

 

2.2.3. Rezultatele elevilor 

 

Aspecte pozitive / Dovezi 

 Premii obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare: 32 (an școlar 

2019-2020), 40 (an şcolar 2018-2019) și, respectiv, 31 (an şcolar 2017-2018). (Rapoartele 

anuale privind starea şi calitatea învăţământului, rapoartele profesorilor coordonatori, 

medalii, diplome şi distincţii ale elevilor, articole în presă, ste-ul şcolii). 

 Două proiecte educative interjudeţene (înscrise în CAERI) şi un proiect educativ judeţean 

înscris în CAEJ Cluj, toate iniţiate, organizate şi coordonate de către colegiu. /  (Rapoartele 

anuale privind starea şi calitatea învăţământului, rapoartele profesorilor coordonatori, 

articole în presă, site-ul şcolii). 

 Ȋn octombrie 2019, şcolii noastre i-a fost ȋnmănată, din partea IŞJ Cluj, Diplomă de 

excelenţă pentru Şcoală Ambasador Erasmus+ pentru “merite deosebite ȋn promovarea ȋn 

Europa a exemplelor de bune practice ȋn domeniul educaţiei şi formării profesionale, ȋn 

cultivarea principiului mobilităţii transnaţionale ȋn scop de formare, inovare didactică şi 

schimb de bune practice educaţionale, pentru rezultate deosebite ȋn implementarea de 

proiecte finanţate prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene 2014-2020” 

 Activităţi în cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ 2017-1-DE03-KA219-035556_2, 

„Europe(an) matters – a survey on attitudes towards Europe” şi mobilităţi 

transnaţionale: participarea la prima întâlnire de proiect, schimb de elevi pe termen scurt, 

21-28 ianuarie 2018, la IES Andujar, Spania (2 profesori şi 6 elevi) şi organizarea și 

desfășurarea celei de a doua întâlniri de proiect Erasmus + “Europe(an) matters – a survey 

on attitudes towards Europe”, 07-11.05.2018 la CTTT Cluj-Napoca.  La întâlnirea de 

proiect transnaţională care a avut loc în Cluj-Napoca, la şcoala noastră, în perioada 07-

11 mai 2018 au participat, din partea şcolilor partenere, 6 profesori şi 18 elevi. Instituţiile 

partenere în proiect sunt: Goethe-Gymnasium Stolberg – Germania, IES Jándula Andujar, 

Spania şi Liceo Scientifico Alfonso Maria de' Liguori – Italia. Ȋn octombrie 2019 a fost 

ȋntocmit şi postat pe platforma platforma Mobility Tool raportul final al activităţilor 

desfăşurate conform Aplicaţiei şi calendarului proiectului şi a fost actualizată postarea de 

materiale realizate de către elevi pe pagina de eTwinning a proiectului, creată şi gestionată 

de către echipa română de proiect; 

 Alte mobilităţi transnaţionale ȋn proiect au avut loc la Acerra, Italia, Liceo Scientifico 

Alfonso Maria de' Liguori ȋn perioada 12-16 noiembrie 2018 şi la Goethe-Gymnasium 

Stolberg, Germania, în intervalul: 01-05.04.2019. La fiecare reuniune de proiect au 

participat, din partea şcolilor partenere, câte 2 profesori şi 6 elevi. Am avut ca instituţiile 

partenere în proiect: Goethe-Gymnasium Stolberg – Germania (coordonator), IES Jándula 

Andujar, Spania şi Liceo Scientifico Alfonso Maria de' Liguori – Italia  

 Activităţi şi mobilităţi transnaţionale în cadrul Parteneriatului strategic ERASMUS+ 

2018-1-FR01-KA229-047981_3 ”Patrimoines: S’engager au présent pour sauver 
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l’avenir!”. Coordonatorul proiectului este Liceul Polyvalent de l’Edit, Franța, şi pe lângă 

şcoala noastră există 4 alţi parteneri: SOU ,,Dimcho Bebelyanov”, Bulgaria, Collège Jeanne 

d’ARC, Franța, I.I.S.S.,,Quintiliano”, Italia, IES EL CHAPARIL, Spania. Ȋn cadrul acestui 

proiect, școala noastră a participat la 4 întâlniri transnaționale și un curs de formare. Cursul 

de formare s-a desfășurat în perioada 1-5 octombrie 2018. A fost organizat de către școala 

coordonatoare: Lycée Polyvalent de l’Edit, Roussillon, Franța. La acest curs au fost prezenți 

doi profesori reprezentând Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”. Prima întâlnire 

transnațională a avut loc în Bulgaria, în perioada 5-9 noiembrie 2018 și a fost gazduită de 

Liceul „Dimcho Bebelyanov”, din Belene. La aceasta întâlnire școala noastra a fost 

reprezentată de 4 elevi și doi profesori. A doua întâlnire transnațională a avut loc în Franța, 

în perioada 3-9 martie 2019. A fost organizată de către Collège Jeanne d’Arc, Bernay. La 

această întâlnire școala noastră a fost reprezentată de 4 elevi și doi profesori. A treia 

întâlnire transnațională a avut loc în Spania, în perioada 19-25 mai 2019. A fost organizată 

de liceul IES EL Chaparil, Nerja. La această întâlnire școala noastră a fost reprezentată de 4 

elevi și doi profesori. Ȋn perioada 04 - 08 noiembrie 2019 la întâlnirea transnațională de 

proiect care a avut loc la Liceul “M.F.Quintiliano” Siracuza, Italia, școala noastră a fost 

reprezentată de 4 elevi și doi profesori. 

 Activităţi desfăşurate ȋn cadrul Proiectul e-Twinning „Common Heritages Areas” 
(aprilie 2018 – martie 2019) – având ca Fondator: Fatima Bent Alyaman Secondary School, 

Irbid Iordania, iar ca parteneri: Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-

Napoca, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca, România; Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych, Białogard, Polonia;  Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi, Çankaya, 

Turcia;  ISIS "Europa", Pomigliano d'Arco (Na), Italia; Bilmak school "Intelect", Bilmak 

Ucraina.  

 În anul 2019 au fost depuse 3 aplicaţii noi pentru proiecte europene Erasmus+: „Hand 

in Hand for World Heritag - Parteneriat școlar (KA229), “Developing The Competencies of 

Educators to Promote Entrepreneurshıp in VET” - Parteneriat strategic de formare 

profesională (KA202) şi “Interactive teaching methods, using new technologies, to combat 

absenteism and early school leaving” (“Metode interactive de predare, folosind noile 

tehnologii, pentru combaterea absenteismului si a abandonului scolar”). 

 În aprilie 2020 au fost depuse 2 aplicaţii pentru proiecte europene Erasmus+: „Hand in 

Hand for World Heritag - Parteneriat școlar (KA2, Acţiunea229), “Developing The 

Competencies of Educators to Promote Entrepreneurshıp in VET” - Parteneriat strategic de  

formare profesională (KA2, Acţiunea 226). 

Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi 

 Procentul de promovabilitate, rezultatele la Bacalaureat şi la simulările naţionale ale 

examenului de Bacalaureat / (Rapoartele anuale privind starea şi calitatea învăţământului, 

statistici, analize, planuri de îmbunătăţire, rapoarte CEAC, registrele de procese verbale al 

CA şi CP, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, procese verbale ale şedinţelor cu părinţii pe 

clase, Rapoarte anuale privind starea şi calitatea învăţământului preuniversitar clujean). 

 Frecvenţa elevilor şi numărul cazurilor speciale (elevi cu risc crescut de abandon şcolar) 

înregistrate, monitorizate şi raportate lunar / (Rapoartele anuale privind starea şi calitatea 

învăţământului, statistici, analize, planuri de îmbunătăţire, planuri operaţionale, strategii şi 

proceduri de prevenire şi reducere a absenteismului, rapoarte CEAC, portofoliile anuale ale 

Comisiei de monitorizare, prevenire şi reducere a absenteismului, registrele de procese 

verbale al CA şi CP, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, procese verbale ale şedinţelor cu 

părinţii pe clase, raposrte ale consilierului şcolar,  Rapoarte anuale privind starea şi calitatea 

învăţământului preuniversitar clujean). 

 Numărul elevilor absolvenţi care prezintă interes pentru înscrierea la bacalaureat, examenele 

de atestare a competenţelor profesionale şi inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, în 

calificarea pentru care s-au pregătit / Rapoartele anuale privind starea şi calitatea 

învăţământului, statistici, analize, planuri de îmbunătăţire, rapoarte CEAC, registrele de 
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procese verbale al CA şi CP, ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, procese verbale ale 

şedinţelor cu părinţii pe clase). 

 

Rezultate la învăţătură, purtare şi frecvenţa elevilor. An şcolar 2019-2020 
 
Anul şcolar 2019 - 2020 a debutat cu un efectiv de 544 de elevi repartizaţi în cadrul a 23 de clase, liceu 

zi şi  seral, şi şcoala postliceală cu predare în limbile română sau maghiară. 

Realizarea planului de școlarizare: 

liceu – zi Tehnician electrician electronist auto 110.71 %  

Tehnician transporturi  103,58 % 

 

liceu –seral Tehnician electrician electronist auto 89.29 % 

 

școala profesionala Mecanic auto + Operator la mașini cu comandă numerică –înv. dual (lb. română) 

100,00%+100,00% 

Tinichigiu vopsitor auto – înv. dual (lb.   română) 100,00%     

                                       Mecanic auto (lb. maghiară) 71,43% 

 

școala postliceală Tehnician transporturi auto interne si internaționale 110,72%  

 

Comparativ, procentul de realizare a planului de ṣcolarizare in anul şcolar 2019-2020 a fost de 

97,96%, faţă de 94,38% în anul şcolar 2018-2019 şi faţă de 97,32 % în anul şcolar 2017-2018. 

 
Din cei 544 de elevi: 

- 14 elevi orfani 

- 15 elevi declaraţi de etnie rromă 

-9 elevi din mediul urban, din care 8 elevi cu un părinte plecat în străinătate şi 1 elev cu ambii părinţi plecaţi 

-12 elevi din mediul rural cu părinţi plecaţi în străinătate, din care 11 elevi cu un părinte plecat, iar  1 elev cu 

ambii părinţi plecaţi. 
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Rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 

Raport promovare elevi LICEU învăţământ zi 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2019 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2019 - 2020 

Procent 

promovabilitate    

Clasa a IX-a A 31   
 

  
 

31 0 31 100,00% 

Clasa a IX-a B 29   3   
 

26 0 26 100,00% 

clasa a IX-a 60 0 3 0 0 57 0 57 100,00% 

Clasa a X-a A 25   3   
 

22 1 21 95,45% 

Clasa a X-a B 28        28 0 28 100,00% 

clasa a X-a  53 0 3 0 0 50 1 49 98,00% 

Clasa a XI-a A 27     1   26 0 26 100,00% 

Clasa a XI-a B 23 
 

2  
 

0 21 0 21 100,00% 

clasa a XI-a 50 0 2 1 0 47 0 47 100,00% 

Clasa a XII-a A 21   
  

  21 0 21 100,00% 

Clasa a XII-a B 18       3  15 0 15 100,00% 

clasa a XII-a 39 0 0 0 3 36 0 36 100,00% 

 
      

    

TOTAL Liceu 202 0 8 1 3 190 0 189 99,47% 

 

Observație: Calculul procentului de promovabilitate s-a făcut ținând cont de mișcarea elevilor. 

Promovabilitatea (%) = Nr. elevilor promovați/ Nr. elevi existenți la sfârșitul anului școlar 
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Liceu - zi: comparație nr. elevi înscriși - nr. elevi existenți la sf. anului școlar - nr. elevi promovați 
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Statistici promovabilitate - Şcoala profesională 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2019 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2019 - 2020 

Procent 

promovabilitate    

Clasa a IX-a G 31     31 1 30 96,77% 

Clasa a IX-a H 22     22  22 100% 

Clasa a IX-a K 20    1 19 2 17 89,47% 

clasa a IX-a 73 0 0 0 1 72 3 69 95,83% 

Clasa a X-a G 21     21  21 100,00% 

Clasa a X-a H 29  1   28 1 27 96,42% 

Clasa a X-a K 20     20 1 19 95,00% 

clasa a X-a  70 0 1 0 0 69 2 67 97,10% 

Clasa a XI-a G 22    1 21 3 18 85,71% 

Clasa a XI-a H 25     25 4 21 84,00% 

Clasa a XI-a K 23     23 1 22 95,65% 

clasa a XI-a 70 0 0 0 1 69 8 61 88,40% 

 
      

    

TOTAL 

Profesională 
213 0 1 0 2 210 13 197 93,80% 
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Statistici promovabilitate – Liceu seral 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2019 

Elevi 

transferaţi/

veniți de la 

alte şcoli 

(+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2019 - 2020 

Procent 

promovabilitate    

Clasa a XI-a M 24 1    25 3 22 88% 

Clasa a XI-a 25     25 3 22 88% 

Clasa a XII-a M 23   2  21 1 20 95,23% 

Clasa a XII-a 23 0 0 2 0 21 1 20 95,23% 

Clasa a XIII-a M 19     19  19 100% 

Clasa a XIII-a R 16   1  15 1 14 93,33% 

Clasa a XIII-a 35 0 0 1 0 34 1 33 97,05% 

 
      

    

TOTAL Liceu 

Seral 
83 1 0 3 0 80 5 75 93,75% 
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Statistici promovabilitate – şcoala postliceală 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2019 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți la 

sf. anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2019 - 2020 

Procent 

promovabilitate    

P 1 T 32   
 

2 4 26 5 21 80.76% 

P 2 T 15   
 

0 0 15 3  12        80.00% 

TOTAL Școală 
Postliceală 

47 0 0 2 4 41 8 33 80.48% 
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Clasa Nivel 

Elevi cu media 

la purtare între 

7 - 9 

Elevi cu 

media la 

purtare < 7  

Elevi cu 

media la 

purtare 10  

Numărul elevilor 

sancționați 

disciplinar 

Medii anuale-promovați 

între 

500 – 
699 

700 – 
899 

900 – 10 

IX A LICEU ZI 1 0 30 0 0 28 3 

IX B LICEU ZI 6 0 20 0 2 22 2 

X A LICEU ZI 2 2 18 0 4 16 1 

X B LICEU ZI 13 1 14 1 12 15 1 

XI A LICEU ZI 3 0 23 0 2 23 1 

XI B LICEU ZI 2 0 19 0 3 17 1 

XII A LICEU ZI 13 0 8 0 9 11 1 

XII B LICEU ZI 6 3 6 0 4 11 0 

XI M LICEU SERAL 14 1 10 0 7 11 4 

XII M LICEU SERAL 9 1 11 0 12 8 0 

XIII R LICEU SERAL 9 4 3 0 8 6 0 

XIII M LICEU SERAL 8 0 11 0 9 10 0 

IX G PROFESIONAL 5 1 25 1 6 24 0 

IX H PROFESIONAL 7 0 15 0 3 19 0 

IX K PROFESIONAL 8 4 7 2 8 9 0 

X G PROFESIONAL 9 0 12 0 7 14 0 

X H PROFESIONAL 12 11 3 3 19 8 0 

X K PROFESIONAL 6 6 8 0 9 6 4 

XI G PROFESIONAL 5 5 11 0 4 14 0 

XI H PROFESIONAL 6 6 13 0 11 10 0 

XI K PROFESIONAL 7 8 7 0 13 9 0 

P1 POSTLICEAL 11 5 10 0 1 17 3 

P2 POSTILCEAL 0 3 12 0 0 9 3 

Total pe şcoală 165 61 296 7 153 317 24 
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Procent promovabilitate elevi Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” 
 

Nr. elevi existenți 

la sf. anului școlar 

Nr. elevi existenți 

la sf. anului școlar 
Repetenţi 

PROMOVAŢI 

2019 - 2020 

Procent de 

promovabilitate 

prin raportare 

la nr. elevi 

existenţi la sf. 

anului şcolar 

544 506 27 479 94,66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate obţinute la examene naţionale 

Bacalaureat 2020 

 
 

Număr elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2019-2020   în clasele  terminale: 

 a XII-a, liceu zi: 39 

 a XIII M seral (maghiară):19 

 a XIII R seral (română):16 

 total: 74 

 

Număr elevi înscrişi la Bacalaureat în cele două sesiuni: 

 promoţie curentă: 34 

 promoţii anterioare: 26 

 total: 60 

 

Număr elevi promovaţi dupa cele două sesiuni:  

 promoţie curentă: 14 

 promoţii anterioare:11 

 total promovaţi: 25 

 

Situația participării elevilor la examenul de Bacalaureat 2020 

 

A. Total elevi înscrişi la începutul anului şcolar în clasele terminale: 

 nr. elevi a XII-a  în anul școlar 2019-2020: 39 

 nr. elevi cls a XIII-a M seral: 19  

 nr. elevi cls a XIII-a R seral: 16 

 total elevi clase terminale: 74 
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B. Total elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar în clasele terminale: 

 nr. elevi a XII-a  în anul școlar 2019-2020: 36  

 nr. elevi cls a XIII-a M seral: 19  

 nr. elevi cls a XIII-a R seral: 15 (14 promovați + 1 repetent) 

 total elevi clase terminale: 70 (69 promovați + 1 repetent) 

 

C. Număr elevi înscrişi la Bacalaureat: 

 nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 34 

 nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 26 

 total elevi înscrişi la Bacalaureat: 60 

 

Rezultate comparative (la nivelul lunii Septembrie 2019, sesiune I + sesiune II) 

 

A. Număr elevi promovaţi:  

 nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 14 

 nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 11 

 total elevi promovaţi: 25 

 

B. procentul de promovabilitate elevi, promoţia curentă, raportat la nr. de elevi la început de an 

școlar: 

 

 XII A, înscriși la începutul anului școlar: 21; promovați la examenul de bacalaureat: 6, procent 

de promovabilitate: 28,57,% 

 XII B, înscriși la începutul anului școlar: 18; promovați la examenul de bacalaureat: 6, procent 

de promovabilitate: 33,33% 

 XIII M seral, încriși la începutul anului școlar: 19; promovați la examenul de bacalaureat: 1, 

procent de promovabilitate: 5,26% 

 XIII R seral, încriși la începutul anului școlar: 16; promovați la examenul de bacalaureat: 1, 

procent de promovabilitate: 6,25% 

 

 

Procentul de promovabilitate elevi raportat la număr elevi înscriși la Bacalaureat: 

 

 XII A, înscriși la examenul de bacalaureat: 13; promovați la examenul de bacalaureat: 6, 

procent de promovabilitate: 46,15% 

 XII B, înscriși la examenul de bacalaureat: 9; promovați la examenul de bacalaureat 6, procent 

de promovabilitate: 66,67% 

 XIII M seral, încriși la examenul de bacalaureat: 8, promovați la examenul de bacalaureat: 1, 

procent de promovabilitate: 12.50% 

 XIII R seral, încriși la examenul de bacalaureat: 4, promovați la examenul de bacalaureat: 1, 

procent de promovabilitate: 25% 

 

 Procent de promovabilitate promoţie curentă (14 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi 

la începutul anului şcolar în clasele terminale (74) 18,91% 

 

 Procent de promovabilitate promoţie curentă (14 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi 

la Bacalaureat din clasele terminale (34) 41,17% 

 

Procentul de promovabilitate elevi (promoţia curentă+promoţii anterioare) raportat la numărul de 

înscriși la examenul național 2020 (la cele 2 sesiuni - 60 elevi înscriși din care 25  elevi au promovat 

examenul de bacalaureat) 41,66%  
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Rezultate obţinute la examenele de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor 

 

 

 
Raport anual Atestate / certificări profesionale nivel  3, 4 şi 5 pe tipuri de calificări 

Nivel calificare Denumire calificare 
Nr. elevi la început de 

an școlar 

Nr. 

absolvenţi 

2020 

Atestat 

profesional 

NIVEL 3, 4,5- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 3, 

4,5-admişi 

Procent 

promovare 

raportare la 

numărul de 

absolvenţi 

2020 

Procent 

promovare prin 

raportare la 

numărul de elevi 

înscrişi la atestat 

2020 

NIVEL 3 

Mecanic auto 32 29 28 28 96.55% 100% 

Tinichigiu vopsitor auto 13 11 11 11 100% 100% 

Operator la mașini cu 

comandă numerică 
25 21 21 21 100% 

100% 

NIVEL 4 

Tehnician transporturi 18 15 6 6 40% 100% 

Tehnician operator roboți 

industriali 
21 21 6 6 28.60% 

100% 

Tehnician electrician 

electronist auto 
19 19 9 9 47.40% 

100% 

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 
16 14 8 8 57.20% 

100% 

NIVEL 5 
tehnician transporturi auto 

interne și internaționale 
15 12 12 11 91,70% 

91,70% 

 

Inserţia absolvenţilor: 

SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL, PROMOŢIA 2020 

 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Mecanic auto 

Nr. total absolvenţi: 29 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 28 

 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 2 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 8 
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Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative): 0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica:  1 

(Toyota) 

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica:  18 

 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 19 

 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 

Nr. total absolvenţi: 11 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 11 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 1 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 4 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative):  0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 3 

(Bifcom SRL, RMB Ford Auto, Compexit Trading ) 
Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 3 

 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 6 

 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Operator la maşini cu comandă numerică 

Nr. total absolvenţi: 21 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 21 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 2 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie:11 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative):  0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 4 

(S.C. Prelmet, Seko Sieta, S.C. BG.CNC) 

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 4 

 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 8 
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SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL, PROMOŢIA 2020 

 

 

Specializarea: Tehnician transporturi (zi) - 15 

Domeniul: Mecanică 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  6 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 4  

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 3    

Nr. absolvenţi angajaţi:  4     

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 1                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 3   

 

Specializarea: Tehnician operator roboţi industriali(zi) - 21 

Domeniul: Electronică automatizări 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 6 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 2   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 2              

Nr. absolvenţi angajaţi: 9    

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 1               

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 7  

 

Specializarea: Tehnician electrician electronist auto (seral) - 19 

Domeniul: Electric 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  9 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 0   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 1     

Nr. absolvenţi angajaţi:  16     

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 2  

 

Specializarea: Tehnician tmecanic pentru întreţinere şi reparaţii (seral) - 14 

Domeniul: Mecanică 



66 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  8 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate:  1   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 1     

Nr. absolvenţi angajaţi:  12      

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 0 

 

Frecvența elevilor 

Total absențe an școlar 2019 - 2020 

Nr. crt. Nivel Clasele Total elevi Total absențe Total absențe/elev Procent 

1 

Liceal 

9 60 2194 36.57 4,14 

2 10 53 5733 108.17 10,81 

3 11 50 3103 62.06 5,85 

4 12 39 4266 109.38 8,05 

5 seral 82 14011 170.87 26,43 

6 Școală profesională 9, 10, 11 213 21090 99.01 39,78 

7 Postliceală P1, P2 46 2616 56.87 4,93 

Total 543 53013 97.63 100,00 

 

Total absențe nemotivate an școlar 2019– 2020 

Nr. 

crt. 

Nivel Clasele Total 

elevi 

Total 

absențe 

nemotivate 

Total absențe 

nemotivate/elev 

Procent 

1 Liceal 9 60 263 4.38 1,29 

2 10 53 2817 53.15 13,79 

3 11 50 709 14.18 3,47 

4 12 39 1626 41.69 7,96 
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5 seral 82 3019 36.82 0,15 

6 Școală profesională 9, 10, 11 213 10507 49.33 51,44 

7 Postliceală P1, P2 46 1484 32.26 7,27 

Total 543 20425 37.62 100,00 

 

An școlar 2019 – 2020 

Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

53013 32588 20425 

 

Ordonarea claselor după totalul numărului total de absențe/elev la sfârșitul 

anului școlar 2019 – 2020 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 
Absente.motivate 

Abs ente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total  

absente 

Total  

absente/elev 

1 IXB 29 854 201 6.93 1055 36.38 

2 IXA 31 1077 62 2.00 1139 36.74 

3 P2T 15 435 345 23.00 780 52.00 

4 XG 21 787 451 21.48 1238 58.95 

5 P1T 31 697 1139 36.74 1836 59.23 

6 XIB 23 1129 281 12.22 1410 61.30 

7 XIA 27 1265 428 15.85 1693 62.70 

8 XIK 23 879 669 29.09 1548 67.30 

9 XA 25 1094 864 34.56 1958 78.32 

10 IXH 22 1191 579 26.32 1770 80.45 

11 XIIA 21 1166 592 28.19 1758 83.71 

12 IXG 31 2179 814 26.26 2993 96.55 

13 XIG 22 736 1637 74.41 2373 107.86 

14 XH 29 1257 1874 64.62 3131 107.97 

15 XIH 25 872 1835 73.40 2707 108.28 

16 XK 20 984 1205 60.25 2189 109.45 

17 XB 28 1822 1953 69.75 3775 134.82 

18 XIIB 18 1474 1034 57.44 2508 139.33 

19 XIIIMs 19 2594 312 16.42 2906 152.95 

20 IXK 20 1698 1443 72.15 3141 157.05 

21 XIMs 24 3134 788 32.83 3922 163.42 
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22 XIIIRs 16 1674 1239 77.44 2913 182.06 

23 XIIMs 23 3590 680 29.57 4270 185.65 

 

Clasele cu cel mai mare număr de absențe/elev 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 XIIMs 23 3590 680 29.57 4270 185.65 

2 XIIIRs 16 1674 1239 77.44 2913 182.06 

3 XIMs 24 3134 788 32.83 3922 163.42 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absențe/elev 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 IXB 29 854 201 6.93 1055 36.38 

2 IXA 31 1077 62 2.00 1139 36.74 

3 P2T 15 435 345 23.00 780 52.00 

 

 

 

Ordonarea claselor după totalul numărului de absențe nemotivate/elev la sfârșitul anului școlar 2018 – 2019 

Nr. 

Crt. 

Clasa Numar. 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total absente Total 

absente/elev 

1 IXA 31 1077 62 2.00 1139 36.74 

2 IXB 29 854 201 6.93 1055 36.38 

3 XIB 23 1129 281 12.22 1410 61.30 

4 XIA 27 1265 428 15.85 1693 62.70 

5 XIIIMs 19 2594 312 16.42 2906 152.95 

6 XG 21 787 451 21.48 1238 58.95 

7 P2T 15 435 345 23.00 780 52.00 

8 IXG 31 2179 814 26.26 2993 96.55 

9 IXH 22 1191 579 26.32 1770 80.45 

10 XIIA 21 1166 592 28.19 1758 83.71 

11 XIK 23 879 669 29.09 1548 67.30 

12 XIIMs 23 3590 680 29.57 4270 185.65 
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13 XIMs 24 3134 788 32.83 3922 163.42 

14 XA 25 1094 864 34.56 1958 78.32 

15 P1T 31 697 1139 36.74 1836 59.23 

16 XIIB 18 1474 1034 57.44 2508 139.33 

17 XK 20 984 1205 60.25 2189 109.45 

18 XH 29 1257 1874 64.62 3131 107.97 

19 XB 28 1822 1953 69.75 3775 134.82 

20 IXK 20 1698 1443 72.15 3141 157.05 

21 XIH 25 872 1835 73.40 2707 108.28 

22 XIG 22 736 1637 74.41 2373 107.86 

23 XIIIRs 16 1674 1239 77.44 2913 182.06 

Clasele cu cel mai mare număr de absențe nemotivate/elev 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 XIIIRs 16 1674 1239 77.44 2913 182.06 

2 XIG 22 736 1637 74.41 2373 107.86 

3 XIH 25 872 1835 73.40 2707 108.28 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absențe nemotivate/elev 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 
Total absente 

Total 

absente/elev 

1 IXA 31 1077 62 2.00 1139 36.74 

2 IXB 29 854 201 6.93 1055 36.38 

3 XIB 23 1129 281 12.22 1410 61.30 

 

Raport comparativ absențe an școlar2013 – 2014 /2014 – 2015 /2015 – 2016/ 2016-2017/2017-2018/2018-2019/2019-2020 (sunt incluse si cazurile 

speciale): 

An 

școlar 

Total 

absențe 

Total 

absențe 

motivate 

Total 

absențe 

nemotivate 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe/elev 

Total absențe 

nemotivate/elev 

Procent 

absențe 

nemotivate 

Procent 

creștere/scădere 

față de anul 

școlar anterior 

2013-

2014 
50028 29019 21009 498 100,45 42,18 41,99% 6,42 % 
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2014-

2015 
51837 29481 22356 496 104,51 45,07 43,12% +1,13 % 

2015-

2016 
48357 25050 23307 514 94,07 45,34 48,19% +5,07% 

2016-

2017 
51681 26406 25275 535 96,60 47,24 48,90% +0,71% 

2017-

2018 
60295 32057 28238 550 109,63 51,34 46,83% -2,06% 

2018-

2019 
94066 46381 47685 550 171,03 86,70 50,69 +3,86% 

2019-

2020 
53013 32588 20425 543 97.63 37.62 38,52 -12,16% 

 

Raport comparativ absențe an școlar 2016 – 2017/ 2017-2018/2018-2019  (fără cazuri speciale) 

An 

școlar 

Total 

absențe 

Total 

absențe 

motivate 

Total 

absențe 

nemotivate 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe/elev 

Total absențe 

nemotivate/elev 

Procent 

absențe 

nemotivate 

Procent 

creștere/scădere 

față de anul 

școlar anterior 

2015-

2016 
43133 24082 19051 514 83,91 37,06 44,16% +1,04% 

2016-

2017 
45227 25906 19321 535 84,53 36,11 42,72% -1,44% 

2017-

2018 
51809 32057 28238 550 94,20 38,68 41,07% -1,64% 

2018-

2019 
80648 44243 36405 550 146,63 66,19 45,14% +4,07% 

2019-

2020 
48279 31812 16467 543 88.91 30.33 34,11% -11,03% 

 

Numarul absentelor cazurilor speciale cumulate pe intreg anul scolar 2019-2020 

An 

scolar 

Total 

absente 

Total absente 

nemotivate 

Total absente 

motivate 

Total 

absente/elev 

Total absente 

nemotivate/elev 

Total absente 

motivate/elev 

2019-

2020 
4734 3958 776 8.72 7.29 1.43 

 

Obs. Absentele pe anul scolar 2019  2020 s-au monitorizat pana in data de 9 martie 2020 inclusiv. Ȋn luna martie 2020 au fost ȋnregistrate şi raportate 34 de cazuri 

speciale de absenteism ȋn ȋnvăţământul obligatoriu (din care 3 elevi -  liceu şi 31 elevi – şcoala profesională 
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Rezultate la învăţătură, purtare şi frecvenţa elevilor. An şcolar 2018-2019 

Anul şcolar 2018 - 2019 a debutat cu un efectiv de 551 de elevi repartizaţi în cadrul a 24 de clase, liceu zi şi  seral, şi şcoala postliceală cu 

predare în limbile română sau maghiară, iar procentele de realizare ale planului de şcolarizare au fost următoarele: 

liceu - zi Tehnician electrician electronist auto 103.57 %  

Tehnician operator tehnică de calcul  100 % 

 

liceu - seral Tehnician electrician electronist auto 103.57 % 

 

școala profesională Mecanic auto –înv. dual (lb. română) 103,57% 

Operator la mașini cu comandă numerică şi tinichigiu vopsitor auto - înv. dual (lb.   română) 50.00% + 50.00%   

  

                                       Mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto  (lb. maghiară) 46.46% + 28.57% 

 

școala postliceală Tehnician transporturi interne si internaționale 75%  

Comparativ, procentul de realizare a planului de ṣcolarizare in anul şcolar 2018-2019 a fost de 94,38%, faţă de 97,32 % în anul şcolar 2017-

2018 şi faţă de 95,45 % în anul şcolar 2016-2017. 

Din cei 551 de elevi: 

- 3 elevi cu CES 

-18 elevi orfani 

-19 elevi declaraţi de etnie rromă 

-13 elevi, din mediul urban, cu un părinte plecat în străinătate, din care 11 elevi cu un părinte plecat, iar 2 elevi cu ambii părinţi plecaţi 

-15 elevi, din mediul rural cu părinţi plecaţi în străinătate, din care 11 cu un părinte plecat, iar 4 elevi cu ambii părinţi plecaţi
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Rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 

Raport promovare elevi LICEU învăţământ zi 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2018 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2018 - 2019 

Procent 

promovabilitate    

Clasa a IX-a A 29   
 

  
 

29 
 

29 100% 

Clasa a IX-a B 28   1   
 

27 
 

27 100% 

clasa a IX-a 57 0 1 0 0 56 0 56 100% 

Clasa a X-a A 27   2   
 

25 1 24 96,00% 

Clasa a X-a B 20        20 1 19 95,00% 

clasa a X-a  47 0 2 0 0 45 2 43 95,55% 

Clasa a XI-a A 21         21   21 100,00% 

Clasa a XI-a B 19 
 

  3   16   16 100,00% 

clasa a XI-a 40 0 0 3 0 37 0 37 100,00% 

Clasa a XII-a A 23   
 

2   21 
 

21 100,00% 

Clasa a XII-a B 19         19 
 

19 100,00% 

clasa a XII-a 42 0 0 2 0 40 0 40 100,00% 

 
        

  

TOTAL Liceu 186 0 3 5 0 178 2 176 98,87% 

 

Observație: Calculul procentului de promovabilitate s-a făcut ținând cont de mișcarea elevilor. 

Promovabilitatea (%) = Nr. elevilor promovați/ Nr. elevi existenți la sfârșitul anului școlar 
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Liceu - zi: comparație nr. elevi înscriși - nr. elevi existenți la sf. anului școlar - nr. elevi promovați 
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Statistici promovabilitate - Şcoala profesională 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2018 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli 

(+)/transfera

ti de la alte 

clase 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2018 - 2019 

Procent 

promovabilitate 

Clasa a IX-a G 30 
 

1   1 28 7 21 75,00% 

Clasa a IX-a H 34   
 

    34 6 28 82,35 % 

Clasa a IX-a K 21 1       22 2 20 90,90% 

clasa a IX-a 85 1 1 0 1 84 15 69 82,14% 

Clasa a X-a G 26 
 

    1 25 5 20 80,00% 

Clasa a X-a H 23   
 

    23 
 

23 100.00% 

Clasa a X-a K 22 
 

      22 1 21 94,45% 

clasa a X-a  71 0 0 0 1 70 6 64 91,42% 

Clasa a XI-a G 30         30 1 29 96,66% 

Clasa a XI-a H 23         23 6 17 73,91% 

Clasa a XI-a K 31         31 1 30 96,77% 

clasa a XI-a 84 0 0 0 0 84 8 76 90,47% 

 
         

TOTAL 

Profesională 
240 0 1 0 2 238 29 209 87,81% 
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Statistici promovabilitate – Liceu seral 

Clasa 

Nr. elevi 

sept. 

2018 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte 

situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte 

clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2018 - 2019 

Procent 

promovabilitate 

Clasa a XI-a M 29 
    

29 6 23 79,31% 

Clasa a XI-a 29 0 0 0 0 29 6 23 79,31% 

Clasa a XII-a R 15 
    

15 2 13 86,66% 

Clasa a XII-a M 22   
 

3 1 18 
 

18 100,00% 

Clasa a XII-a  37 0 0 3 1 33 2 31 93,93% 

Clasa a XIII-a M 14   
 

  
 

14 1 13 92,85% 

Clasa a XIII-a R 11     11 4 7 63,63% 

Clasa a XIII-a 25 0 0 0 0 25 5 20 80,00% 

 
         

TOTAL LICEU 

Seral 
91 0 0 3 1 87 13 74 85,05% 
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Statistici promovabilitate – şcoala postliceală 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2018 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte 

situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte 

clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2018 - 2019 

Procent 

promovabilitate 

P1 AP 22   
 

2 4 16 1 15 93,75% 

P2 AP 12   
 

     12 5 7        58,33% 

P AP 34 
  

2 4 28 6 22 78,57% 

 
         

TOTAL Școală 

Postliceală 
34 

  
2 4 28 6 22 78,57% 

 

 

ș 
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Clasa Nivel 

Număr elevi cu 

media anuală la 

purtare între 7 - 

9 

Număr elevi 

cu media 

anuală  la 

purtare < 7  

Număr elevi 

cu media  

anuală  la 

purtare  10  

Numărul 

elevilor 

sancționați 

disciplinar 

Medii anuale (număr) -  

elevi promovați între 

500 – 699 700 – 899 900 – 10 

IX A LICEU ZI 3 2 24 5 6 23 0 

IX B LICEU ZI 11 0 16 7 10 15 2 

X A LICEU ZI 3 0 21 3 6 18 0 

X B LICEU ZI 3 1 15 2 5 14 0 

XI A LICEU ZI 9 0 12 8 13 7 1 

XI B LICEU ZI 6 4 6 4 7 9 0 

XII A LICEU ZI 9 0 12 4 4 16 1 

XII B LICEU ZI 4 1 14 5 1 16 2 

XI M LICEU SERAL 4 0 19 6 7 14 2 

XII R LICEU SERAL 8 0 5 3 9 4 0 

XII M LICEU SERAL 7 0 11 7 15 3 0 

XIII R LICEU SERAL 2 0 5 2 5 2 0 

XIII M LICEU SERAL 10 3 0 13 12 1 0 

IX G PROFESIONAL 8 2 11 0 14 7 0 

IX H PROFESIONAL 15 4 9 13 21 7 0 

IX K PROFESIONAL 7 3 10 1 13 5 2 

X G PROFESIONAL 5 1 14 6 8 12 0 

X H PROFESIONAL 5 0 18 2 10 13 0 

X K PROFESIONAL 7 7 7 5 10 11 0 

XI G PROFESIONAL 9 7 13 8 20 8 1 

XI H PROFESIONAL 11 3 3 7 12 5 0 

XI K PROFESIONAL 19 2 9 16 16 14 0 

P1 POSTLICEAL 5 0 10 4 1 14 0 

P2 POSTLICEAL 5 0 2 0 0 5 2 

Total pe şcoală 175 40 266 131 225 243 13 



80 

Rezultate obţinute la examenele de certificare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor 

 
Raport Atestate/certificări profesionale nivel  4 şi 5 pe tipuri de calificări (sesiunea februarie, iunie, septembrie) 

 

Raport Atestate /certificări profesionale nivel  3 pe tipuri de calificări (sesiunea iulie) 

Nivel 

calificare 
Denumire calificare 

Nr. elevi 

la 

început 

de an 

școlar 

Nr. 

absolvenţi  

2019 

Atestat 

profesional 

NIVEL 4,5- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 4,5-

admişi 

Procent 

promovare 

raportare la 

numărul de 

absolvenţi 2019 

Procent promovare 

prin raportare la 

numărul de elevi 

înscrişi la atestat 2019 

NIVEL 4 

Tehnician electrician electronist auto-zi 23 21 13 12 57.14 % 92.31 % 

Tehnician operator tehnică la calcul-zi 19 19 6 6 31.58 % 100 % 

Tehnician electrician electronist auto-seral 11 7 7 7 100 % 100 % 

Tehnician  transporturi (maghiară)-seral 14 13 8 8 61.54% 100 % 

NIVEL 5 Tehnician Analist programator 12 7 7 7 100 % 100 % 

Nivel calificare Denumire calificare 

Nr. elevi 

la 

început 

de an 

școlar 

Nr. 

absolvenţi  

iulie 2019 

Atestat 

profesional 

NIVEL 3- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 3-

admişi 

Procent promovare 

raportare la numărul 

de absolvenţi 2019 

Procent promovare 

prin raportare la 

numărul de elevi 

înscrişi la atestat 

2019 

NIVEL 3 

Mecanic auto (limba română) 15 14 13 13 92.85 % 100 % 

Mecanic auto (limba maghiară) 16 15 15 15 100 % 
100 % 

Tinichigiu vopsitor-auto 15 15 15 15 100 % 
100 % 

Tinichigiu vopsitor-auto (limba maghiară) 15 15 15 15 100 % 
100 % 

Operator la mașini cu comandă numerică 23 17 17 17 100 % 
100 % 
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Procent promovabilitate elevi Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” –  an şcolar 

2018-2019 
 

Nr. elevi existenți 

la sf. anului școlar 

Nr. elevi existenți 

la sf. anului școlar 
Repetenţi 

PROMOVAŢI 

2018 - 2019 

Procent de 

promovabilitate 

prin raportare 

la nr. elevi 

existenţi la sf. 

anului şcolar 

551 526 50 476 90,49% 

 

Rezultate obţinute la examene naţionale 

Bacalaureat 2019 

 
 

Număr elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2018-2019   în clasele  terminale: 

 a XII-a, liceu zi: 42 

 a XIII M seral (maghiară):14 

 a XIII R seral (română):11 

 total: 67 

 

Număr elevi înscrişi la Bacalaureat în cele două sesiuni: 

 promoţie curentă: 29 

 promoţii anterioare: 19 

 total: 48 

 

Număr elevi promovaţi dupa cele două sesiuni:  

 promoţie curentă: 13 

 promoţii anterioare:8 

 total promovaţi: 21 

 

Situația participării elevilor la examenul de Bacalaureat 2019 

 

D. Total elevi înscrişi la începutul anului şcolar în clasele terminale: 

 nr. elevi a XII-a  în anul școlar 2018-2019: 42  

 nr. elevi cls a XIII-a M seral: 14  

 nr. elevi cls a XIII-a R seral: 11 

 total elevi clase terminale: 67 

 

E. Total elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar în clasele terminale: 

 nr. elevi a XII-a  în anul școlar 2017-2018: 40  

 nr. elevi cls a XIII-a M seral: 14 (13 promovați + 1 repetent) 

 nr. elevi cls a XIII-a R seral: 11 (7 promovați + 4 repetenți) 

 total elevi clase terminale: 65 (60 promovați + 5 repetenți) 

 

F. Număr elevi înscrişi la Bacalaureat: 

 nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 29 

 nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 19 

 total elevi înscrişi la Bacalaureat: 48 

 

Rezultate comparative (la nivelul lunii Septembrie 2019, sesiune I + sesiune II) 

 

C. Număr elevi promovaţi:  
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 nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 13 

 nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 8 

 total elevi promovaţi: 21 

 

D. procentul de promovabilitate elevi, promoţia curentă, raportat la nr. de elevi la început de an 

școlar: 

 

 XII A, înscriși la începutul anului școlar: 23; promovați la examenul de bacalaureat: 8, procent 

de promovabilitate: 34,78% 

 XII B, înscriși la începutul anului școlar: 19; promovați la examenul de bacalaureat: 5, procent 

de promovabilitate: 26,31% 

 XIII M seral,încriși la începutul anului școlar: 14; promovați la examenul de bacalaureat: 0, 

procent de promovabilitate: 0 

 XIII R seral,încriși la începutul anului școlar: 11; promovați la examenul de bacalaureat: 0, 

procent de promovabilitate: 0 

 

 

Procentul de promovabilitate elevi raportat la număr elevi înscriși la Bacalaureat: 

 

 XII A, înscriși la examenul de bacalaureat: 13; promovați la examenul de bacalaureat: 8, 

procent de promovabilitate: 61,53% 

 XII B, înscriși la examenul de bacalaureat: 15; promovați la examenul de bacalaureat 5, 

procent de promovabilitate: 33,33% 

 XIII M seral, încriși la examenul de bacalaureat: 1, promovați la examenul de bacalaureat: 0, 

procent de promovabilitate: 0 

 XIII R seral, încriși la examenul de bacalaureat: 0, promovați la examenul de bacalaureat: 0, 

procent de promovabilitate: 0 

 

 Procent de promovabilitate promoţie curentă (13 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi 

la începutul anului şcolar în clasele terminale (67) 19,40% 

 

 Procent de promovabilitate promoţie curentă (13  promovaţi) prin raportare la nr. elevi 

înscrişi la Bacalaureat din clasele terminale (29) 44,82% 

 

 Procentul de promovabilitate elevi (promoţia curentă+promoţii anterioare) raportat la 

numărul de înscriși la examenul național 2019  (la cele 2 sesiuni - 48 elevi înscriși din care  21  

elevi au promovat examenul de bacalaureat) 43,75% . 

 

Inserţia absolvenţilor: 

SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL, PROMOŢIA 2019 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Mecanic auto 

Nr. total absolvenţi: 29 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 28 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 7 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 5 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 2 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal 

neremunerat, membru al unei cooperative): 0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica:  6 

(RMB Inter Auto, OPEL ATP Motors, AUTOCOMPLET, Sc Compexit Trading SRL) 

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica:  9 

 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 15 
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 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 

Nr. total absolvenţi: 30 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 30 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 2 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 9 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 2 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal 

neremunerat, membru al unei cooperative):  0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 7 

( Elite Colour, Carcloud, SC Compexit Trading) 

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 10 

 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 17 

 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Operator la maşini cu comandă numerică 

Nr. total absolvenţi: 17 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 17 

Nr. absolvenţi care continuă studiile: 2 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 7 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal 

neremunerat, membru al unei cooperative):  0 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 1 

( BG CNC PRO ) 

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 9 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 10 

 

SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL, 

PROMOŢIA 2019 

 

Specializarea: Tehnician electrician electronist auto (zi) - 21 

Domeniul: Electric 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  12 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 5   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 3    

Nr. absolvenţi angajaţi: 9      

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 4    

 

Specializarea: Tehnician operator tehnică de calcul (zi) - 19  

Domeniul: Electronică automatizări 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 6 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 3    

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 2              

Nr. absolvenţi angajaţi: 10    

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 1               

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 3  

 

Specializarea: Tehnician electrician electronist auto (seral) - 7 

Domeniul: Electric 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  7 
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Nr. absolvenţi înscrişi la facultate: 0   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 2     

Nr. absolvenţi angajaţi: 5      

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 0  

 

Specializarea: Tehnician transporturi (seral) - 13 

Domeniul: Mecanică 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4:  8 

 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate:  0   

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală: 0     

Nr. absolvenţi angajaţi: 11       

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate: 0                 

Nr. absolvenţi care nu lucrează: 2 

 

Frecvenţa elevilor – an şcolar 2018-2019 

Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

80648 44243 36405 

 

TOTAL ABSENȚE AN ȘCOLAR 2018 - 2019 

Nr. crt. Nivel Clasele Total elevi Total absențe Total absențe/elev Procent 

1 

Liceal 

9 57 6769 118.75 8.39 

2 10 47 4342 92.38 5.38 

3 11 40 5457 136.43 6.77 

4 12 42 4154 98.90 5.15 

5 seral 90 15682 174.24 19.44 

6 Școală profesională 9, 10, 11 240 40298 167.91 49.97 

7 Postliceală P1, P2 34 3946 116.06 4.89 

Total 550 80648 146.63 100% 

 

TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE AN ȘCOLAR 2018- 2019 

Nr. 

crt. 

Nivel Clasele Total 

elevi 

Total 

absențe 

nemotivate 

Total absențe 

nemotivate/elev 

Procent 

1 Liceal 9 57 2338 41.02 6.42 

2 10 47 1552 33.02 4.26 

3 11 40 2657 66.43 7.30 

4 12 42 1785 42.50 4.90 

5 seral 90 4430 49.22 12.17 

6 Școală profesională 9, 10, 11 240 22097 92.07 60.70 

7 Postliceală P1, P2 34 1546 45.47 4.25 

Total 550 36405 66.19 100% 



Ordonarea claselor după totalul numărului de absențe nemotivate/elev la sfârșitul anului 

școlar 2018 – 2019 

Nr. 

Crt. 

Clasa Numar. 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total absente Total 

absente/ 

elev 

1 IXA 29 2325 580 20.00 2905 100.17 

2 XH 23 1292 589 25.61 1881 81.78 

3 XIMs 28 2308 760 27.14 3068 109.57 

4 XIIB 19 972 536 28.21 1508 79.37 

5 XA 27 1337 814 30.15 2151 79.67 

6 P1T 22 814 691 31.41 1505 68.41 

7 XK 22 915 702 31.91 1617 73.50 

8 XIA 21 1257 725 34.52 1982 94.38 

9 XIIMs 22 3993 804 36.55 4797 218.05 

10 XB 20 1453 738 36.90 2191 109.55 

11 XIIA 23 1397 1249 54.30 2646 115.04 

12 IXB 28 2106 1758 62.79 3864 138.00 

13 XIIIMs 14 1645 892 63.71 2537 181.21 

14 IXK 21 3252 1382 65.81 4634 220.67 

15 XIIRs 15 2285 988 65.87 3273 218.20 

16 XIG 30 3431 2120 70.67 5551 185.03 

17 P2Ap 12 1586 855 71.25 2441 203.42 

18 XIK 31 2992 2240 72.26 5232 168.77 

19 XIIIRs 11 1021 986 89.64 2007 182.45 

20 IXG 30 1785 2759 91.97 4544 151.47 

21 XIB 19 1543 1932 101.68 3475 182.89 

22 XG 26 1370 2950 113.46 4320 166.15 

23 IXH 34 1935 4887 143.74 6822 200.65 

24 XIH 23 1229 4468 194.26 5697 247.70 

 

Clasele cu cel mai mare număr de absențe nemotivate/elev 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 XIH 23 1229 4468 194.26 5697 247.70 

2 IXH 34 1935 4887 143.74 6822 200.65 

3 XG 26 1370 2950 113.46 4320 166.15 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absențe nemotivate/elev 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 IXA 29 2325 580 20.00 2905 100.17 

2 XH 23 1292 589 25.61 1881 81.78 

3 XIMs 28 2308 760 27.14 3068 109.57 

 

Raport comparativ absențe an școlar2016-2017/2017-2018/2018-2019  

An 

școlar 

Total 

absențe 

Total 

absențe 

motivate 

Total 

absențe 

nemotivate 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe/elev 

Total 

absențe 

nemotivate/ 

elev 

Procent 

absențe 

nemotivate 

Procent 

creștere/scădere 

față de anul 

școlar anterior 

2016- 51681 26406 25275 535 96,60 47,24 48,90% +0,71% 
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2017 

2017-

2018 
60295 32057 28238 550 109,63 51,34 46,83% -2,06% 

2018-

2019 
94066 46381 47685 550 171,03 86,70 50,69 +3,86% 

 

Ȋn luna iunie 2019 au fost ȋnregistrate şi raportate 40 de cazuri speciale de absenteism ȋn 

ȋnvăţământul obligatoriu (din care 3 elevi -  liceu şi 37 elevi – şcoala profesională). 

 
An 

scolar 

Total 

absente 

Total 

absente 

nemotivate 

Total 

absente 

motivate 

Total 

absente/elev 

Total absente 

nemotivate/elev 

Total absente 

motivate/elev 

2018-

2019 
13418 11280 2138 24,40 20,51 3,88 

 

 

 

Rezultate la învăţătură, purtare şi frecvenţa elevilor. An şcolar 2017-2018 

 

Anul şcolar 2017 - 2018 a debutat cu un efectiv de 551 de elevi repartizaţi în cadrul a 24 de 

clase, liceu zi şi  seral, şi şcoala postliceală cu predare în limbile română sau maghiară, iar 

procentele de realizare ale planului de şcolarizare au fost următoarele: 

 

liceu – zi Tehnician electrician electronist auto 103.57 %  

Tehnician operator tehnică de calcul  110.71 % 

 

liceu –seral Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 100.00 % 

Tehnician electrician electronist auto 103.57 % 

 

școala profesionala Mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto  (lb. română) 100.00 % + 107.14 % / 

103,57% 

   Operator la mașini cu comandă numerică (lb. română)100.00% 

    Mecanic auto şi  tinichigiu vopsitor auto  (lb. maghiară) 100.00% + 50.00 % / 

75% 
 

școala postliceală Analist programator 82.14 % 

 

Comparativ, procentul de realizare a planului de ṣcolarizare in anul şcolar 2017-2018 a fost 

de 97,32%, faţă de 95,453 % în anul şcolar 2016-2017 şi faţă de 91,025 % în anul şcolar 2015-

2016. 

 

 

Din cei 551 de elevi: 

-19 elevi orfani 

-10 elevi declaraţi de etnie rromă 

-13 elevi, din mediul urban, cu un părinte plecat în străinătate 

-14 elevi, din mediul rural cu părinţi plecaţi în străinătate, din care 13 - un părinte plecat, iar 1 elev - 

ambii părinţi plecaţi. 
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Raport promovare elevi LICEU învăţământ zI 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2017 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2017 - 2018 

Procent 

promovabilitate    

Clasa a IX-a A 29   1     28 1 27 96,43% 

Clasa a IX-a B 31   3   1  27 2 25 92,59% 

clasa a IX-a 60 0 4 0 1 55 3 52 94,55% 

Clasa a X-a A 22         22 1 21 95,45% 

Clasa a X-a B 16         16 2 14 87,50% 

clasa a X-a  38 0 0 0 0 38 3 35 92,11% 

Clasa a XI-a A 22         22   22 100,00% 

Clasa a XI-a B 20 1      1 20   20 100,00% 

clasa a XI-a 42 1 0 0 0 42 0 42 100,00% 

Clasa a XII-a A 16   1  1   14 1 13 92,86% 

Clasa a XII-a B 15         15 1 14 93,33% 

clasa a XII-a 31 0 1 1 1 29 2 27 93,10% 

 
        

  

TOTAL Liceu 171 1 5 1 2 164 8 156 95,12% 

 

Observație: Calculul procentului de promovabilitate s-a făcut ținând cont de mișcarea elevilor. 

Promovabilitatea (%) = Nr. elevilor promovați/ Nr. elevi existenți la sfârșitul anului școlar 
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Liceu - zi: comparație nr. elevi înscriși - nr. elevi existenți la sf. anului școlar - nr. elevi promovați 
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Statistici promovabilitate - Şcoala profesională 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2017 

Elevi 

transferaţi de 

la alte şcoli 

(+)/transferati 

de la alte clase 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2017 - 2018 

Procent 

promovabilitate 

Clasa a IX-a G 29 1      1 29 6 23 79.31% 

Clasa a IX-a H 29   1     28 5 23 82.14% 

Clasa a IX-a K 21         21 3 18 85.71% 

clasa a IX-a 79 1 1 0 1 78 14 64 82.05% 

Clasa a X-a G 31 2       33 4 29 87.88% 

Clasa a X-a H 27   2     25 1 24 96.00% 

Clasa a X-a K 32 1       33 2 31 93.94% 

clasa a X-a  90 3 2 0 0 91 7 84 92.30% 

Clasa a XI-a G 26         26 1 25 96.15% 

Clasa a XI-a H 20         20 2 18 90.00% 

Clasa a XI-a K 22         22   22 100.00% 

clasa a XI-a 68 0 0 0 0 68 3 65 95.58% 

 
         

TOTAL Profesională 237 4 3 0 1 237 24 213 89.87% 
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Statistici promovabilitate – Liceu seral 

 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2017 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte 

situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte 

clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2017 - 2018 

Procent 

promovabilitate 

Clasa a XI-a R 28 2 0 7   2 21 6 15 71.43% 

Clasa a XI-a M 29 1 0 4   1  25 3 22 88.00% 

clasa a XI-a 57 3 5 11 3 46 9 37 80.43% 

Clasa a XII-a R 16   
 

4   2 10 1 9 90.00% 

Clasa a XII-a M 17   2     15 1 14 93.33% 

clasa a XII-a  33 0 2 4 2 25 2 23 92.00% 

Clasa a XIII-a K 12   0    1 11 3 8 72.73% 

clasa a XIII-a 12 0 0 0 1 11 3 8 72.73% 

 
         

TOTAL LICEU Seral 102 3 7 15 6 82 14 68 82.92% 
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Statistici promovabilitate – şcoala postliceală 

Clasa 

Nr. 

elevi 

sept. 

2017 

Elevi 

transferaţi 

de la alte 

şcoli (+) 

Elevi 

transferaţi 

la alte şcoli 

(-) 

Exmatriculaţi 

Alte 

situații 

(retrași) 

/transferati 

in alte 

clase 

Nr. elevi 

existenți 

la sf. 

anului 

școlar 

Repetenţi 
PROMOVAŢI 

2017 - 2018 

Procent 

promovabilitate 

P1 AP 23   
 

 6  2 15 3 12 88.00% 

P2 AP 22   
 

  3    19   16        84.21% 

P AP 45 
  

9 2 34 3 28 82.35% 

 
         

TOTAL  45 
  

9 2 34 3 28 82.35% 
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Analiza rezultatelor obţinute la Bacalaureat 2018 
Număr elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2017-2018   în clasele  terminale: 

 a XII-a, liceu zi: 31 

 a XIII K seral (maghiară):12 

 total: 43 

 

Număr elevi înscrişi la Bacalaureat în cele două sesiuni: 

 promoţie curentă: 18 

 promoţii anterioare: 19 

 total: 37 

 

Număr elevi promovaţi dupa cele două sesiuni:  

 promoţie curentă: 5 

 promoţii anterioare:3 

 total promovaţi: 8 

 

Situația participării elevilor la examenul de Bacalaureat 2018 

 

G. Total elevi înscrişi la începutul anului şcolar în clasele terminale: 

 nr. elevi a XII-a  în anul școlar 2017-2018 : 31  

 nr. elevi cls a XIII-a K seral : 12 

 total elevi clase terminale: 43 

 

H. Total elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar în clasele terminale: 

 nr. elevi a XII-a  în anul școlar 2017-2018: 30  

 nr. elevi cls a XIII-a K seral : 11 

 total elevi clase terminale: 41 

 

I. Număr elevi înscrişi la Bacalaureat: 

 nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 18 

 nr.elevi înscriși la examenul Bacalaureat promoţii anterioare : 19 

 total elevi înscrişi la Bacalaureat : 37 

 

Rezultate comparative (la nivelul lunii Septembrie 2018) 

E. Număr elevi promovaţi:  
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 nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţie curentă: 5 

 nr. elevi promovaţi la examenul Bacalaureat promoţii anterioare: 3 

 total elevi promovaţi : 8 

 

F. procentul de promovabilitate elevi, promoţia curentă, raportat la nr. de înscriși la Bacalaureat: 27,77 % 

 XII A, înscriși la începutul anului școlar: 16; promovați la examenul de bacalaureat: 2, procent de promovabilitate:12,5 % 

 XII B, înscriși la începutul anului școlar: 15; promovați la examenul de bacalaureat: 3, procent de promovabilitate:20 % 

 XIII K seral,încriși la începutul anului școlar: 12; promovați la examenul de bacalaureat: 0, procent de promovabilitate: 0 

 

 

 XII A, înscriși la examenul de bacalaureat: 9; promovați la examenul de bacalaureat: 2, procent de promovabilitate: 22,2 % 

 XII B, înscriși la examenul de bacalaureat: 9 ; promovați la examenul de bacalaureat 3, procent de promovabilitate: 33,33 % 

 XIII Kseral, încriși la examenul de bacalaureat: 0, promovați la examenul de bacalaureat: 0, procent de promovabilitate: 0 

 

 Procent de promovabilitate promoţie curentă (5 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi la începutul anului şcolar în clasele terminale (43)  

11,62 % 

 

 Procent de promovabilitate promoţie curentă (5 promovaţi) prin raportare la nr. elevi înscrişi la Bacalaureat din clasele terminale (18) 27,77 % 

 

 Procentul de promovabilitate elevi (promoţia curentă+promoţii anterioare) raportat la numărul de înscriși la examenul național 2018  (la cele 2 

sesiuni - 28 elevi înscriși din care  8  elevi au promovat examenul de bacalaureat) 28,57 % 

 

Raport Atestate/certificări profesionale nivel  4 şi 5 pe tipuri de calificări (sesiunea februarie, iunie, septembrie) 

Nivel calificare Denumire calificare 

Nr. elevi la 

început de an 

școlar 

Nr. 

absolvenţi  

2018 

Atestat 

profesional 

NIVEL 4,5- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 4,5-

admişi 

Procent 

promovare 

raportare la 

numărul de 

absolvenţi 2018 

Procent promovare 

prin raportare la 

numărul de elevi 

înscrişi la atestat 

2018 

NIVEL 4 

Tehnician în transporturi (limba 

romănă) 
15 13 12 11 84,61% 

91,66% 

Tehnician electrician electronist auto 16 15 12 12 80% 100% 
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Tehnician în transporturi (limba 

maghiară) 
12 7 6 5 71.42% 

83.33% 

NIVEL 5 Tehnician Analist programator 22 19 13 13 68,42% 100% 

 
 

 

Raport Atestate /certificări profesionale nivel  3 pe tipuri de calificări (sesiunea iulie) 

Nivel calificare Denumire calificare 

Nr. elevi la 

început de an 

școlar 

Nr. 

absolvenţi  

iulie 2018 

Atestat 

profesional 

NIVEL 3- 

înscriși 

Atestat 

profesional 

NIVEL 3-admişi 

Procent 

promovare 

raportare la 

numărul de 

absolvenţi 2018 

Procent promovare 

prin raportare la 

numărul de elevi 

înscrişi la atestat 

2018 

NIVEL 3 

Mecanic auto (limba română) 13 12 12 12 100% 100% 

Mecanic auto (limba maghiară) 22 21 21 21 100% 100% 

Tinichigiu vopsitor-auto 13 13 13 13 100% 100% 

Operator la mașini cu comandă 

numerică 
20 18 18 18 100% 

100% 

Inserţia absolvenţilor: 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Mecanic auto 

Nr. total absolvenţi: 34 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 33 

Nr. absolvenţi care continuă studiile şi nu au un loc de munca/ ocupaţie: 6 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie:12 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative): 0 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 17 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 9 

(SC A&A AUTO SERVICE-1; COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC-2; SC AUTO SERVICE FKD-1; RMB INTER AUTO-1; SC AUTOWORLD-1; FORD 

RMB INTER CAR AUTO-2: ELITE COLOUR -1).  
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Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica:  8 

  

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 

Nr. total absolvenţi: 13 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 13 

Nr. absolvenţi care continuă studiile şi nu au un loc de munca/ ocupaţie: 1 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 6 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative):  0 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 6 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 4 

(SC OLTIDAN SRL -2, ELITE COLOUR -1; COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC-1).  

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 2 

 

 

 Domeniul de pregătire: Mecanică 

Calificarea profesională: Operator la maşini cu comandă numerică 

Nr. total absolvenţi: 18 

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare profesională: 18 

Nr. absolvenţi care continuă studiile şi nu au un loc de munca/ ocupaţie: 6 

Nr. absolvenţi  care nici nu continuă studiile, nici nu au un loc de munca/ocupaţie: 2 

Nr. absolvenţi cu statut profesional necunoscut: 0 

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate nesalariate (patron, lucrător pe cont propriu, lucrator familal neremunerat, membru al unei cooperative):  0 

Nr. total absolventi angajaţi (salariati): 8 

Nr. absolventi angajaţi la agentul economic la care au facut practica: 2 

(Brizard Cluj-Napoca: 1, FORT INGINEERIK Cluj-Napoca: 1).  

Nr. absolventi angajaţi la alti agenţi economici decât cei la care au făcut practica: 6 

 

 

SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL, PROMOŢIA 2018 

 

Specializarea: Tehnician electrician electronist auto  - 14 elevi 

Domeniul: Electric 
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Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 12 

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate     1 (UTCN  Inginerie electrică) 

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală    5 

Nr. absolvenţi angajaţi      8 

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate                0 

Nr. absolvenţi care nu lucrează     0 

 

 

 

 

 

Specializarea: Tehnician transporturi  - 22  elevi 

Domeniul: Mecanică 

 

Nr. absolvenți cu Certificat de calificare profesionalǎ, nivel 4: 16  

Nr. absolvenţi înscrişi la facultate   1 (UTCN Facultatea de Mecanică) 

Nr. absolvenţi înscrişi la şcoala postliceală             3 

Nr. absolvenţi angajaţi    11 

Nr. absolvenţi plecaţi în străinătate              1 

Nr. absolvenţi care nu lucrează    6 

Frecvența elevilor 

Raportul Comisiei de monitorizare, prevenire și combatere a absenteismului:  

Total absențe an școlar 2017 - 2018 

Nr. 

crt. 
Nivel Clasele 

Total 

elevi 

Total 

absențe 

Total 

absențe/elev 
Procent 

1 

Liceal 

9 60 3474 60,99 5,76% 

2 10 
38 5932 156.11 

9,84% 

3 11 
41 3826 91,76 

6,35% 

4 12 
31 3647 119,07 

6,05% 

5 seral 98 10690 109,08 17,73% 
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6 
Școală 

profesională 
9, 10, 11 316 29037 122,52 48,16% 

7 Postliceală P1, P2 45 3689 81,98 6,12% 

Total 550 60295 109,63 100% 

Total absențe nemotivate an școlar 2017 – 2018 

Nr. 

crt. 
Nivel Clasele 

Total 

elevi 

Total 

absențe 

nemotivate 

Total absențe 

nemotivate/elev 
Procent 

1 

Liceal 

9 60 1015 17,83 3,59% 

2 10 38 2450 64,47 8,68% 

3 11 41 1750 42,01 6,20% 

4 12 31 1571 51,22 5,56% 

5 seral 98 4826 49,24 17,09% 

6 
Școală 

profesională 
9, 10, 11 237 14452 60,98 51,18% 

7 Postliceală P1, P2 45 2174 63,21 7,70% 

Total 550 28238 51,34 100% 

Situaţia absenţelor înregistrate pe clase / an școlar 2017 – 2018 

 

Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

60295 32057 28238 

 

Nr. 

Crt. 
Clasa nr. elevi abs.mot abs.nem abs.nem/elev total abs 

total 

abs/elev 

1 IXA 29 809 517 18.19 1326 46.82 

2 IXB 31 1650 498 17.48 2148 74.72 

3 Total IX 60 2459 1015 17.83 3474 60.99 

4 XA 22 1742 679 30.86 2421 110.05 
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5 XB 16 1740 1771 110.69 3511 219.44 

6 Total X 38 3482 2450 64.47 5932 156.11 

7 XIA 22 1091 1160 52.73 2251 102.32 

8 XIB 19 985 590 30.17 1575 79.80 

9 Total XI 41 2076 1750 42.01 3826 91.76 

10 XIIA 16 1050 789 49.87 1839 117.61 

11 XIIB 15 1026 782 52.13 1808 120.53 

12 Total XII 31 2076 1571 51.22 3647 119.07 

13 XIRs 28 980 1347 33.75 2327 57.03 

14 XIMs 29 1523 625 16.65 2148 52.69 

15 Total 57 2503 1972 36.74 4475 84.00 

16 XIIRs 12 1051 647 55.00 1698 146.97 

17 XIIMs 17 1767 828 48.86 2595 153.10 

18 Total 29 2818 1475 51.58554 4293 150.6084 

19 XIIIKs 12 543 1379 123.77 1922 173.06 

20 Total 12 543 1379 123.77 1922 173.06 

21 TOTAL SERAL 98 5864 4826 49.24 10690 109.08 

22 IXG 29 1971 2851 98.58 4822 166.66 

23 IXH 29 1423 1549 54.25 2972 104.29 

24 IXK 21 1731 1946 92.67 3677 175.10 

25 Total 79 5125 6346 446.13 11471 146.38 

26 XG 31 1239 1361 42.25 2600 81.50 

27 XH 27 1515 2267 87.99 3782 146.04 

28 XK 32 2936 900 27.73 3836 118.66 

29 Total 90 5690 4528 50.05 10218 113.10 

30 XIG 26 923 717 27.58 1640 63.08 

31 XIH 20 1391 2429 121.45 3820 191.00 

32 XIK 22 1456 432 19.64 1888 85.82 

33 Total 68 3770 3578 52.62 7348 108.06 

34 
TOTAL 

PROFESIONALA 
474 14585 14452 30.49 29037 61.26 

35 P1ap 23 1440 1619 84.04 3059 173.40 

36 P2ap 22 75 555 25.84 630 29.30 

37 Total 45 1515 2174 63.21 3689 81.98 
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38 
TOTAL 

GENERAL 
550 32057 28238 51.34 60295 109.63 

Ordonarea claselor după numărul total de absențe/elev la sfârșitul anului școlar 2017  2018 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 
Absente.motivate 

Abs ente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total  

absente 

Total  

absente/elev 

1 P2ap 22 75 555 25.84 630 29.30 

2 IXA 29 809 517 18.19 1326 46.82 

3 XIMs 29 1523 625 16.65 2148 52.69 

4 XIRs 28 980 1347 33.75 2327 57.03 

5 XIG 26 923 717 27.58 1640 63.08 

6 IXB 31 1650 498 17.48 2148 74.72 

7 XIB 19 985 590 30.17 1575 79.80 

8 XG 31 1239 1361 42.25 2600 81.50 

9 XIK 22 1456 432 19.64 1888 85.82 

10 XIA 22 1091 1160 52.73 2251 102.32 

11 IXH 29 1423 1549 54.25 2972 104.29 

12 XA 22 1742 679 30.86 2421 110.05 

13 XIIA 16 1050 789 49.87 1839 117.61 

14 XK 32 2936 900 27.73 3836 118.66 

15 XIIB 15 1026 782 52.13 1808 120.53 

16 XH 27 1515 2267 87.99 3782 146.04 

17 XIIRs 12 1051 647 55.00 1698 146.97 

18 XIIMs 17 1767 828 48.86 2595 153.10 

19 IXG 29 1971 2851 98.58 4822 166.66 

20 XIIIKs 12 543 1379 123.77 1922 173.06 

21 P1ap 23 1440 1619 84.04 3059 173.40 

22 IXK 21 1731 1946 92.67 3677 175.10 

23 XIH 20 1391 2429 121.45 3820 191.00 

24 XB 16 1740 1771 110.69 3511 219.44 
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                                                                       Clasele cu cel mai mare număr de absențe/elev 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 XB 16 1740 1771 110.69 3511 219.44 

2 XIH 20 1391 2429 121.45 3820 191.00 

3 IXK 21 1731 1946 92.67 3677 175.10 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absențe/elev 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 P2ap 22 75 555 25.84 630 29.30 

2 IXA 29 809 517 18.19 1326 46.82 

3 XIMs 29 1523 625 16.65 2148 52.69 

 

Ordonarea claselor după totalul numărului de absențe nemotivate/elev la sfârșitul anului școlar 2017 - 2018 

Nr. Crt. Clasa 
Numar. 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 XIMs 29 1523 625 16.65 2148 52.69 

2 IXB 31 1650 498 17.48 2148 74.72 

3 IXA 29 809 517 18.19 1326 46.82 

4 XIK 22 1456 432 19.64 1888 85.82 

5 P2ap 22 75 555 25.84 630 29.30 

6 XIG 26 923 717 27.58 1640 63.08 

7 XK 32 2936 900 27.73 3836 118.66 

8 XIB 19 985 590 30.17 1575 79.80 

9 XA 22 1742 679 30.86 2421 110.05 

10 XIRs 28 980 1347 33.75 2327 57.03 

11 XG 31 1239 1361 42.25 2600 81.50 

12 XIIMs 17 1767 828 48.86 2595 153.10 
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13 XIIA 16 1050 789 49.87 1839 117.61 

14 XIIB 15 1026 782 52.13 1808 120.53 

15 XIA 22 1091 1160 52.73 2251 102.32 

16 IXH 29 1423 1549 54.25 2972 104.29 

17 XIIRs 12 1051 647 55.00 1698 146.97 

18 P1ap 23 1440 1619 84.04 3059 173.40 

19 XH 27 1515 2267 87.99 3782 146.04 

20 IXK 21 1731 1946 92.67 3677 175.10 

21 IXG 29 1971 2851 98.58 4822 166.66 

22 XB 16 1740 1771 110.69 3511 219.44 

23 XIH 20 1391 2429 121.45 3820 191.00 

24 XIIIKs 12 543 1379 123.77 1922 173.06 

 

Clasele cu cel mai mare număr de absențe nemotivate/elev 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 XIIIKs 12 543 1379 123.77 1922 173.06 

2 XIH 20 1391 2429 121.45 3820 191.00 

3 XB 16 1740 1771 110.69 3511 219.44 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absențe nemotivate/elev 

Nr.crt. Clasa 
Numar 

elevi 

Absente 

motivate 

Absente 

nemotivate 

Absente 

nemotivate/elev 

Total 

absente 

Total 

absente/elev 

1 XIMs 29 1523 625 16.65 2148 52.69 

2 IXB 31 1650 498 17.48 2148 74.72 

3 IXA 29 809 517 18.19 1326 46.82 

Raport comparativ absențe an școlar 2013 - 2014 /2014 - 2015 /2015 -2016/ 2016 - 2017/2017 - 2018 

An 

școlar 

Total 

absențe 

Total 

absențe 

motivate 

Total 

absențe 

nemotivate 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe/elev 

Total absențe 

nemotivate/elev 

Procent 

absențe 

nemotivate 

Procent 

creștere/scădere 

față de anul 
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școlar anterior 

2013-

2014 
50028 29019 21009 498 100,45 42,18 41,99% 6,42 % 

2014-

2015 
51837 29481 22356 496 104,51 45,07 43,12% +1,13 % 

2015-

2016 
48357 25050 23307 514 94,07 45,34 48,19% +5,07% 

2016-

2017 
51681 26406 25275 535 96,60 47,24 48,90% +0,71% 

2017-

2018 
60295 32057 28238 550 109,63 51,34 46,83% -2,06% 

 

Numarul absentelor cazurilor speciale cumulate pe intreg anul scolar 2017-2018 

An 

scolar 

Total 

absente 

Total absente 

nemotivate 

Total absente 

motivate 

Total 

absente/elev 

Total absente 

nemotivate/elev 

Total absente 

motivate/elev 

2017-

2018 
8486 6959 1527 15,42 12,62 0,17 

 
                          
Obs. în luna ianuarie 2018, au fost raportate la cazuri speciale absenteism: 36 elevi, din care 1 elev – liceu şi 35 elevi – şcoala profesională. În luna iunie 

2018 au fost raportate la cazuri speciale absenteism: 36 elevi, din care 3 elevi – liceu şi 33 elevi – şcoala profesională 
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Rezultate ale elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare 

 

An şcolar 2019-2020 

Nr. 

crt. 

Concursul Faza/Etapa/ 

Secțiunea 

Numele elevilor 

câștigători 

Clasa Premiul/ 

Locul 

Profesor coordonator 

1.  Concursul „Procopium” Faza judeteana Grecu Vadim 9 A Premiul III Mihali Ileana 

2.  „La ville de demain” regional Rostas  Adrian, 

Orzac Sebastian  

10 H Mentiune Stanciu Mircea 

3.  Olimpiada la disciplinele din aria 

curriculară ”Tehnologii” Domeniul 

”electronică-automatizări” 

județeană Iokob Emanuel Lucian 11 B Locul IV                       

(77p)        

Boancă Vasile 

Ancău Dorina 

4.  Olimpiada la disciplinele din aria 

curriculară ”Tehnologii” Domeniul 

”electric, electrotehnic, 

electromecanic” 

Județeană Iakob Daniel Robert 

Stoica Ionuț 

Alexandru 

11A 

11 A 

Locul II                        

(58p) 

Locul IV                       

(45p) 

Boancă Vasile 

Ancău Dorina 

5.  La ville de demain regional 

secțiunea eseu 

Grecu Vadim 9 A II Nistor Adela 

6.  La ville de demain regional 

secțiunea desen 

Simion Dorian 

Vălean Karina 

9 A mențiune Nistor Adela 

7.  ,,La ville de demain” Locala/ machete Muntean Andrei 11 A III Țîrc Ștefania 

8.  ,,La ville de demain” Locală / desen Muntean Andrei 11 A Mențiune Țîrc Ștefania 

9.  ,,Colind la poarta raiului” 

 

Locală / colinde Grupul de colindători  Locul I Țîrc Ștefania,  

Chita Simona Monica 

10.  La ville de demain Regional Suciu Narcis 

 

11 B I Teșa Laura 

11.  La ville de demain Regional Vlasov Ana 

 

10 B Mentiune  Teșa Laura 

12.  La ville de demain Regional Măcicășan Florin 

 

12 A Mentiune  Teșa Laura 

13.  La ville de demain Regional Man Alexandru Raul 

 

10B Mentiune  Teșa Laura 

14.  La ville de demain regioanl Mariș Cosmin 12 A Mentiune  Teșa Laura 
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15.  La ville de deamin Regional Berar Călin 

 

10B Mentiune Teșa Laura 

16.  La ville de demain Regional Vlaicu Antonio 

 

12 A Mentiune Teșa Laura 

17.  LA ville de demain Regional Iancu Sonia 

 

10 B I Teșa Laura 

18.  La ville de demain Regional Olar Florențiu 

 

11 H Mentiune 

 

Teșa Laura 

19.  La ville de demian Regional Morar Andrei,  10 B  Mentiune  Teșa Laura 

20.  La ville de demian Regional Hancu Ioan Florin  

 

10 B Mentiune Teșa Laura 

21.  La ville de demian Regional Doboș Arpad 

 

12 A Mentiune 

 

Teșa Laura 

22.  La ville de demain Regional Meseșan Tudor 

 

10 B II Teșa Laura 

23.  La ville de demain Regional Bojan Andrei 

 

12 A Mentiune Teșa Laura 

24.  La ville de demain Regional Takacs Imbi 

 

12 A mentiune Teșa Laura 

25.  La ville de demain Regional Stoica Ionuț 

 

11 A Mentiune Teșa Laura 

26.  La ville de deamin Regional Bumbar Dănuț 

 

12 A mentiune Teșa Laura 

27.  La ville de demain Regional Vagner Robert 

 

11 B Mentiune 

 

Teșa Laura 

28.  Premiile CFA regional Mureșan Andrei 10B Locul 4 Teșa Laura 

29.  Premiile CFA regional Morar Alexandru 10B Locul 4 Teșa Laura 

30.  Bucuria Crăciunului 

 

Național Alin Crișan 9B Premiul 2 Teșa Laura 

31.  Bucuria Crăciunului Național Vadim Grecu 9A Premiul de 

creativitate 

Teșa Laura 

32.  Bucuria Crăciunului Național Fărcaș Valentin 11H Premiul de 

originalitate 

Teșa Laura 
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An şcolar 2018-2019 

Nr. 

crt. 

Concursul Faza/ Etapa/ 

Secţiunea 

Numele elevilor 

câştigători 

Clasa Premiul/Locul Profesori 

coordonatori 

1. Olimpiada de mecanică Judeţeană Feier Daniel X B Menţiune Crețu Gabriel 

Plaian Liana 

Stanciu Mircea 

2. Concurs pe meserii/calificarea profesională: 

mecanic auto 

Judeţeană Stoiu Cristian 

Denis Ştefan 

XI G Locul  I Crețu Gabriel 

Plaian Liana 

Sturza Ionel 

Loșonți Mircea 

3. Concurs Interjudeţean de lucrări 

experimentale de laborator şi inventică pentru 

elevi “Paşi pe urmele lui Edison”, ediţia           

a XII-a, CAERI 2019,  

poziţia 732 

Interjudeţeană Marinca Iosif Paul 

Miheţ Rareş 

Alexandru 

Jokob Emanuel 

Lucian 

IX A 

IX A 

X B 

Premiul special Teodorescu 

Gabriel 

4. Concursul Naţional “Made for Europe” Judeţeană Schifirneţ Tudor-

Petre 

X B Menţiune Ciobanu Liliana 

Camelia 

5. Icoana Sfântului Apostol Andrei oglindită în 

sufletul românilor 

(CAEJ nr. 24986 din 22.01.2018, poziţia 

1031). 

Interjudețeană Abrudan Stelian 

Braina Ionuț 

Buș Andrei 

Florian Robert 

Oltean Paul 

Muntean Andrei 

Souca Bogdan 

Rotar Ovidiu 

Țentean Raul 

X A 

 

 

 

 

 

 

XII B 

Premiul III Ţîrc Ştefania 

Nistor Adela 

Chita Simona 

6. “Cuvântul - bucuria sufletului, lumina minții”, 

ediţia a XIII-a, secţiunea “Colinde” 

Judeţeană Abrudan Stelian 

Braina Ionuț 

Buș Andrei 

Florian Robert 

Oltean Paul 

X A 

 

 

 

 

Premiul I Ţîrc Ştefania 

Nistor Adela 

Chita Simona 
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Souca Bogdan 

Țentean Raul 

Hurlui Mihai 

Fărcaş Cătălin 

 

XII B 

XII A 

IX H 

7. Concursul Judeţean “Nonviolenţa – antidotul 

violenţei în şcoală!”, ediţia  

a II-a, CAEJ, poziţa 2/ 2019, secţiunea 

“Creaţii  

literare – poezie”, liceu 

Judeţeană Măcicăşan Florin XI A Premiul III Hoaghia 

Anamaria 

8. Concursul Judeţean “Nonviolenţa – antidotul 

violenţei în şcoală!”, ediţia a II-a, CAEJ, 

poziţa 2/ 2019, secţiunea “Desene”, liceu 

Judeţeană Muntean Andrei X A Premiul special Hoaghia 

Anamaria 

Sabadîş 

Alexandra 

9. Concurs Internațional de Lectură și Creație 

,,Pro Lectura” 

Internaţională Muntean Andrei X A Menţiune Ţîrc Ştefania 

10. Concursul Regional “Europa şi noi”, ediţia a 

VIII-a, CAERI, poziţia 1182, domeniul 

ştiinţific, secţiunea “Power Point” 

Regională Deneş Angelo XII A Premiul I Teşa Laura 

11. Concursul Regional “Europa şi noi”, ediţia a 

VIII-a, CAERI, poziţia 1182, domeniul 

ştiinţific, secţiunea “Power Point” 

Regională Petean Aurel XII A Premiul II Teşa Laura 

12. Concursul Regional “Europa şi noi” , ediţia a 

VIII-a, CAERI, poziţia 1182, domeniul 

ştiinţific, secţiunea “Power Point” 

Regională Roman Beniamin 

Andrei 

XII A Premiul III Teşa Laura 

13. Concursul Regional “Europa şi noi”, ediţia a 

VIII-a, CAERI, poziţia 1182, domeniul 

ştiinţific, secţiunea “Power Point” 

Regională Al-Kassas Shadi XII A Premiul special Teşa Laura 

14. Concursul judeţean de cultură şi civilizaţie 

britanică şi americană “Teens Quiz”, ediţia a 

VII-a 

Judeţeană Kallos Dan 

Păcurar David 

Popa Robert 

 

IX B 

IXA 

IXA 

Menţiunea II Ciobanu Liliana 

Camelia 

15. “Ştim ce ne înconjoară?, secţiunea “100 de ani 

de ştiinţă şi educaţie” 

Locală Moldovan Andrei 

Varga Daniel 

XII B Premiul III Lunca Dorina 

16. Centenarul (competiţii sportive fotbal şi volei) Locală Echipa de fotbal IX-XII Locul III Bocereg Deian 

17. Centenarul (competiţii sportive fotbal şi volei) Locală Echipa de volei IX-XII Locul I Bocereg Deian 
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18. Olimpiada Naţională a sportului şcolar- cros 

băieţi, liceu 

Judeţeană Potra Ioan XI G Locul II Bocereg Deian 

19. “Gimnaziada” Judeţeană Potra Ioan 

 

XI G Locul I Bocereg Deian 

20. “Făget Winter Race” Judeţeană Potra Ioan 

 

XIG Locul I Bocereg Deian 

21. Liga Liceelor Clujene la Fotbal masculin, 

ediţia a VIII-a 

Locală Echipa de fotbal IX-XII Locul II Bocereg Deian 

22. Cupa Liceelor Judeţeană Echipa de volei 

 

IX-XII Locul II Bocereg Deian 

23. Campionatul Naţional de Juniori  Judeţeană Echipa de fotbal-

tenis 

 

IX-XII Locul III Bocereg Deian 

24. Minicampionat de fotbal din cadrul 

proiectului “Puzzle pentru sănătate” 

Locală Echipa de fotbal IX-XII Locul II Bocereg Deian 

25. Campania Naţională “Sportul contra droguri” Locală Gherghely Hubert 

Călugăr Marius 

Muntean Florin 

XIK 

XIH 

XB 

Locul I Bocereg Deian 

26. Proiectul educativ “Să citim împreună pentru 

un stil de viaţă sănătos” 

Locală Bălaş Ciprian XG Premiul I Prodan Rodica 

 27. Proiectul educativ “Să citim împreună pentru 

un stil de viaţă sănătos” 

Locală Pop Ioan Valentin XG Premiul II Prodan Rodica 

28. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Bumbar Dănuţ XIA Premiul I Teşa Laura 

29. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Varga Daniel XIIB Premiul I Teşa Laura 

30. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

Regională Pop Flaviu XIIB Premiul II Teşa Laura 
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“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

31. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic Teşa Laura de educaţie şcolară 

Erasmus+ “Patrimoines s’engager au présent 

pour sauver l’avenir” 

Regională Mariş Cosmin XIA Premiul II Teşa Laura 

32. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Bâlc-Mihai 

Ezechiel 

XIA Premiul III Teşa Laura 

33. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Muntean Andrei XA Premiul III Teşa Laura 

34. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Pop Flaviu XIIB Premiul III Teşa Laura 

35. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Mariş Cristian XIA Menţiune I Teşa Laura 

36. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Moldovan Andrei XIIB Menţiune I Teşa Laura 

37. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

Regională Pop Ioan XIG Menţiune II Teşa Laura 
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“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

38. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Varga Daniel XIIB Menţiune III Teşa Laura 

39. Concursul regional “Cetăţeni activi ai Uniunii 

Europene” organizat în cadrul parteneriatului 

strategic de educaţie şcolară Erasmus+ 

“Patrimoines s’engager au présent pour sauver 

l’avenir” 

Regională Vlaicu Antonio XIA Menţiune III Teşa Laura 

40. Şcoala de vară “GEO4ALL” , organizată de 

Facultatea de Geografie a UBB Cluj-Napoca, 

în cadrul proiectului “Geografia pentru toţi” 

finanţat prin  

SGU-PV ROSE 

Locală Oltean Paul 

Vasile 

XA Menţiune Feştilă Rodică 

 

An şcolar 2017-2018 

Nr. 

crt. 

Concursul Faza/ Etapa/ 

Secţiunea 

Numele elevilor 

câştigători 

Clasa Premiul/Locul Profesori 

coordonatori 

1. Olimpiada - domeniul electric, electrotehnic, 

electromecanic 

Judeţeană Giurgiu Cătălin XI A Premiul II Boancă Vasile 

Ancău Dorina 

Feştilă Rodica 

Ganea Ioan 

2. Olimpiada de fizică pentru liceele tehnologice 

“Ştefan Procopiu” 

Judeţeană Capustean Emil XII A Menţiune Curta Gabriela 

3. Concursul pe meserii “Tehnologii”/ 

Domeniul: Mecanică/ Mecanic-auto 

Judeţeană Lehene Mark XI G Locul II Jenei Elemer 

Bălan Vasile 

4. Concursul pe meserii “Tehnologii”/ 

Domeniul: Mecanică/ Mecanic-auto 

Judeţeană Trif Claudiu XI G Locul III Jenei Elemer 

Bălan Vasile 

5. Electrotehniada 2018 Regională Takacs Imbi 

Bâlc Mihai 

X A 

X A 

Locul III Boancă Vasile 
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Ezechiel 

Pop Vlad Călin 

Capustean Emil 

XI B 

XII A 

6. “Paşi pe urmele lui Edison”, ediţia a XI-a, 

CAERI, poziţia 1837 

Interjudeţeană Baciu Răzvan 

Alexandru 

Takacs Imbi 

Pop Vlad Călin 

Capustean Emil 

IX B 

X A 

XI B 

XII A 

Premiu III Boancă Vasile 

7. “Ştiu şi aplic” – concurs SSM Judeţeană Giurgiu Cătălin 

Sabău Marius 

Berar Radu 

XI A 

XI B 

XI B 

Menţiunea I Boancă Vasile 

8. Festivalul – Concurs de Colinde şi Tradiţii de 

Crăciun “Episcop Nicolae Ivan” ediţia a VII-a 

Cerc metodic 

Gheorgheni 

Braina Ionuţ 

Oltean Paul 

Zăpârţan Paul 

Hurlui Mihai 

IX A 

IX A 

IX A 

XI A 

Locul II Ţîrc Ştefania 

Chita Simona 

9. Concursul Interjudeţean “Icoana Sfântului 

Apostol Andrei oglindită în sufletul 

românilor” CAERI 2018, poziţia 47 

Interjudeţeană Braina Ionuţ 

Oltean Paul 

Zăpârţan Paul 

Hurlui Mihai 

IX A 

IX A 

IX A 

XI A 

Premiul II Ţîrc Ştefania 

Chita Simona 

10. Concursul Naţional de Limba Engleză 

“QUEST”, CAEN 2018, poziţia C.20 

Naţională Bojan Cătălin 

 

X A 

 

Menţiune Ciobanu Camelia 

11. Concursul Naţional de Limba Engleză 

“QUEST”, CAEN 2018, poziţia C.20 

Naţională Kiss Attila IX B Menţiune  

12. Concursul Naţional “Mesajul Meu Antidrog”/ 

secţiunea: grafică liceu 

Judeţeană Puica Cătălin IX H Locul III Paşcu Viorica 

13. Concursul Regional “Europa şi Noi”, ediţia a 

VII-a, CAERI 2018, poziţia 1884, secţiunea 

Power point 

Regională Giurgiu Cătălin XI A Premiul I Teşa Laura 

14. Concursul Regional “Europa şi Noi”, ediţia a 

VII-a, CAERI 2018, poziţia 1884, secţiunea 

Power point 

Regională Al- Kassas Shadi XI A Premiul II Teşa Laura 

15. Concursul Regional “Europa şi Noi”, ediţia a 

VII-a, CAERI 2018, poziţia 1884, secţiunea 

Power point 

Regională Bartha Szolt XII A Premiul II Teşa Laura 

16. Concursul Regional “Europa şi Noi”, ediţia a Regională Neagu Ciprian XII A Premiul II Teşa Laura 
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VII-a, CAERI 2018, poziţia 1884, secţiunea 

Power point 

17. 

 

Concursul Regional “Europa şi Noi”, ediţia a 

VII-a, CAERI 2018, poziţia 1884, secţiunea 

Power point 

Regională Anisia Alex XI A Menţiune Teşa Laura 

18. Concursul Interşcolar – Treasure Hunt “Cluj-

Napoca  - Oraşul comoară!” din cadrul 

proiectului “Comori Clujene – Valori 

Europene!” 

Locală Cenan Andrei 

Pintea Casian 

Moldovan Andrei 

Varga Daniel 

XI A 

XI A 

XI B 

XI B 

Premiul I Chita Simona 

19. Cupa “Hagi Danone”/ fotbal-tenis Zonală Laco Tudor 

Filip Denis 

Vişan Ionuţ 

Pop Bogdan 

IX B 

X H 

IX H 

X A 

Locul III Bocereg Deian 

20. Cupa “Coca-Cola”/ Tenis de masă Locală Felecan 

Alexandru 

Nagy Attila 

XI H 

X K 

Locul III Bocereg Deian 

21. Cupa “Coca-Cola”/ Tenis de masă Locală Neagu Ciprian 

Chiorean Cătălin 

XII A 

XB 

Menţiune Bocereg Deian 

22. Concursul de ortografie “Autocorect.eu” Pe şcoală Călian Narcis XI B Premiul I Nistor Adela 

23. Concursul de ortografie “Autocorect.eu” Pe şcoală Dreve Ştefan XI A Premiul II Nistor Adela 

24. Concursul de ortografie “Autocorect.eu” Pe şcoală Bojan Andrei X A Premiul III Petri Alina 

25. Concursul de ortografie “Autocorect.eu” Pe şcoală Bothaza Gabriel X B Premiul III Petri Alina 

26. Concursul de ortografie “Autocorect.eu” Pe şcoală Deji Emanuel X G Premiul III Petri Alina 

27. Concursul de ortografie “Autocorect.eu” Pe şcoală Pop Vlad XI B Menţiune Nistor Adela 

28. Concursul de ortografie “Autocorect.eu” Pe şcoală Cenan Andrei XI A Menţiune Nistor Adela 

29. Concurs de şah Pe şcoală Covaci Alin XII A Premiul I Sturza Ionel 

30. Concurs de şah Pe şcoală Negrea Flavius XII A Premiul II Sturza Ionel 

31. Concurs de şah Pe şcoală Corhuţ Alexandru XII A Premiul III Sturza Ionel 

 

 

 



 

2.2.4. Consilierea şi orientarea oferite elevilor 

 

Aspecte pozitive / Dovezi 

Aşa cum dovedesc Rapoartele semestriale şi anuale privind starea şi calitatea învăţământului, 

rapoartele consilierului şcolar, ale cadrelor didactice, ale coordonatorului de proiecte şi 

programe educative, ale responsabililor de caz pentru elevii cu CES, fotografii, şi înregistrări 

audio-video, registrele de procese-verbale de la CP şi CA, dar şi  rezultatele interpretarii unor 

chestionare adresate elevilor şi prezentate de către responsabilul CEAC, în şcoala noastră: 

 Activităţile de consiliere şi orientare oferite elevilor s-au axat pe: explorarea resurselor 

personale în vederea planificării şi dezvoltării carierei, utilizarea instrumentelor 

necesare pentru învăţare şi muncă individuala sau în echipă, eficientizarea tehnicilor 

personale de învăţare, coordonarea elevilor pntru elaborarea proiectului personal de 

educaţie şi carieră, manifestarea unui stil de viaţă favorabil schimbării şi adaptării la 

noi contexte de învăţare şi de muncă, orientarea înspre un stil de viaţă sănătos, 

prevenirea violenţei şi a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar. 

 O atenţie sporită se oferă în fiecare an consilierii şi adaptări curriculare, la unele 

discipline de studiu, pentru elevii cu CES. 

 Existenţa consilierului şcolar şi a unui cabinet dotat, conform cerinţelor, desfăşurării în 

bune condiţii a activităţilor de consiliere şi orientare ale elevilor. În perioada 

analizată, consilierul şcolar, chiar dacă a fost suplinitor şi s-a schimbat în fiecare an 

şcolar, s-a dedicat cu pasiune atât activităţior propriu-zise de consiliere, cât şi unor 

activitaţi educative sau de voluntariat, desfăşurate cu elevii. 

  Implicarea în consilierea şi orientarea elevilor a profesorilor diriginţilor, a celorlalte 

cadre didactice de instruire teroretică şi practică, ai reprezentanţilor AJOFM, CJRAE 

Cluj, ai agenţilor economici, ai facultăţilor din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, ai 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, ai poliţiei, ai armatei, ai unor ONG-uri şi 

Fundaţii partener şi nu în ultimul rând, absolvenţi de prestigiu ai şcolii noastre, 

invitaţi să dialogheze cu elevii pe tema reuşitei în viaţa personala şi profesională. 

 Vizite de studii numeroase la sediile unor agenţi economici, la diferite facultăţi, târguri 

sau burse ale locurilor de muncă. 

 Implicarea elevilor în proiecte care să le dezvolte competenţele antreprenoriale.  

 Numeroase activităţi de dezvoltare personală şi sprijin acordat elevilor (în special celor 

cu o situaţie materiala precară sau orfani), de voluntariat sau scriere şi implementare 

de proiecte, în care am colaborat cu: Centrul de Resurse pentru Adolescenţi Cluj-

Napoca, Institutul Român pentru Acțiune, Instruire și Cercetare în Domeniul Păcii - 

PATRIR, Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga”, Fundaţia “Noi Orizonturi”, 

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie -  Centrul de zi ”Clujul are 

Suflet şi Fundaţia „Preventis”.  

 72% dintre elevii chestionaţi apreciază ca foartă bună colaborarea cu dirigintele şi 

consilierul şcolar în privinţa orientării şcolare. / Sursa: chestionar aplicat elevilor. 

  85% dintre părinţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de 

colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului 

clasei. Sursa: chestionar aplicat părinţilor. 

Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi 

 Lipsa de interes a unor elevii pentru o orientare reală în cariera profesională, bazată pe 
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aptitudinile lor, nu pe ceea ce doresc părinţii sau propune anturajul. / (Rapoarte ale 

consilierului şcolar şi ale profesorilor diriginţi, chestionare adresate elevilor). 

 Sprijin inegal, inconstant sau inexistent din partea unor părinţi pentru dezvoltarea 

personală, evoluţia în educaţie, fixarea şi parcurgerea unui traseu corespunzător în 

cariera profesională a copiilor lor, prin fundamentare pe înclinaţiile, potenţialul, 

aptitudinile şi competenţele dovedite ale acestora. / Rapoarte ale profesorilor diriginţi 

şi ale cadrelor didactice de instruire practică, registre de procese verbale ale CP şi CA. 

 

2.2.5. Calificări şi curriculum 

Curriculum-ul utilizat decatre instituţia noastră de învăţământ este: 

Nivel de 

învăţământ 
Filieră 

Profil/ 

Domeniu 

Specializare/ 

Calificare 

profesională 

Formă 

de 

învăţământ 

Durată/Nivel Autorizat/acreditat 

Liceu Tehnologică 

Tehnic / 

electric 

Tehnician 

electrician 

electronist auto 

zi / seral 

l. română 

4 ani/nivel 4 

Acreditat 

4038/2013 

Tehnic / 

electronică şi 

automatizări 

Tehnician în 

automatizări 

zi 

l. română 

Acreditat 

5770/2006 

Tehnician operator 

tehnică de calcul 

Acreditat 

5770/2006 

 

Tehnician roboţi 

industriali 

Acreditare prin 

corespondență, 

conform OMEN 

3122/04.02.2019, 

Anexa nr. 2 

Tehnic / 

mecanică 

Tehnician 

transporturi 

zi / seral 

l. română/ l. 

maghiară 

Acreditat 

5770/2006 

Tehnic / 

mecanică 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

zi / seral 

l. română 

Autorizat 

5175/2015 

Şcoală 

profesională 
 Mecanică 

Mecanic auto 
l. română/ l. 

maghiară 

3 ani/nivel 3 

Acreditat 

5770/2006 

 
Tinichigiu Vopsitor 

auto 

Operator la maşini 

cu comandă 

numerică 

l. română 
Acreditat 
4945/31.08.2018 

Şcoală 

postliceală 
 

Transporturi 

Tehnician 

transporturi interne 

şi internaţionale 

l. română 

 

1,5 ani/nivel 

5 

 

Autorizat 

5175/2015 

 

 

Autorizat 

4039/2013 

 

Maistru 

electromecanic auto 

Informatică Analist programator l. română 
1,5 ani/nivel 

5 

Acreditat 

4945/31.08.2018 

 

La nivelul instituţiei de învăţământ, există preocupare în diversificarea ofertei de 

curriculum la decizia şcolii şi de curriculum în dezvoltare locala prin raportare la interesele şi 
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nevoile de dezvoltare personală ale elevilor, precum şi la cerinţele curriculum - ului pentru 

liceu si şcoala profesionala, în acord cu prevederile legale în vigoare. 

 

2.2.6. Resurse fizice şi umane 

 

Aspecte pozitive / Dovezi 

 Baza materială a şcolii şi dotările existente. 

 Numărul de cursuri şi programe de formare continuă absolvite în fiecare an şcolar, din 

perioada analizată dde către cadrele didactice şi preocuparea constantă pentru 

perfecţionarea prin grade didactice. / Rapoartele semestriale şi anuale privind starea şi 

calitatea învăţământului, rapoarte ale cadrelor didactice, diplome, certificate şi 

adeverinţe din portofoliile personale ale cadrelor didactice, statistici şi rapoartele 

semestriale şi anuale ale responsabilului cu formarea; 

 Numărul de participări la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicare, dar şi 

articolele/lucrările publicate şi / sau susţinute de către cadrele didactice. / Rapoartele 

semestriale şi anuale privind starea şi calitatea învăţământului, rapoarte ale cadrelor 

didactice, diplome, certificate şi adeverinţe din portofoliile personale ale cadrelor 

didactice, statistici şi rapoartele semestriale şi anuale ale responsabilului cu formarea; 

 Cursuri insuficiente de formare absolvite de către personalul didactic auxiliar. / 

Rapoarte şi statistici ale formării personalului didactic auxiliar. 

 

Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi 

 Insuficienta aplicare la orele de curs a competenţelor dobândite şi sau dezvoltate de 

catre cadrele didactice la cursurile şi programele de formare absolvite. / Fişe de 

asistare a lecţiilor, chestionare adresate elevilor.  

 Finalizarea procedurilor de obţinere a avizelor necesare pentru închirierea căminului 2, 

momentan neutilizat, conform HCL 500/2013 şi demararea efecttivă a procedurii de 

închiriere a spaţiului menţionat, prin licitaţie publică. 

 

Spații școlare, administrative și auxiliare 

2 clădiri cu 21 săli de clasă şi 17 laboratoare (3 – informatică, 2 – electrotehnică, 3 – electronică, 1 – 

automatizări, 2 – automobile, 1 – mecanică, 3 – fizică, 1 –  chimie, 1 – legislaţie rutieră) 

 

sală multimedia 

sală CEAC 

sală festivă 

internat (148 locuri) 

cantină (600 locuri, închiriată) 

 

bibliotecă 

cabinet psihologic 

cabinet medical 

sală de sport 

3 terenuri de sport 

atelier prelucrări prin aşchiere 

3 ateliere lăcătuşerie  

1 atelier mecanică auto 

1 atelier tinichigerie auto 

1 atelier sudură 

1 atelier electromecanică 
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service auto (atelier + 2 săli de clasă) 

secretariat (2 săli) 

contabilitate (2 săli + caserie) 

 

Personal didacti, didactic auxiliar şi nedidactic 

Situaţie comparativă - încadrări personal în perioada analizată 
La 

începutul 

anului 

şcolar 

Personal didactic Personal didactic 

auxiliar 

Personal nedidactic 

Număr 

de  

norme  

cadre 

didactice 

(total) 

Total 

cadre  

didactice 

existente 

 în şcoală 

Nr. 

total  

titulari 

Nr. total  

suplinitori 

Nr. de 

norme  

(total) 

Total 

personal 

didactic 

auxiliar 

încadrat 

Număr 

de 

norme 

(total) 

Total 

personal 

încadrat 

îngrijitori  

curăţenie 

Total 

muncitori 

încadraţi 

2019-2020 39,01 51 27 24 9 9 5,5 2 3,5 

2018-2019 44,66 55 33 22 9 9 5,5 2 3,5 

2017-2018 43,75 54 33 21 9 9 9,5 4 5 

 

An şcolar 2019-2020 

Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
Personal didactic 

Categoria Total număr angajaţi în anul şcolar 2019-2020 

Personal didactic 51 Fără grad didactic: 4 

Cu definitivat: 14 

Cu gradul didactic II: 7 

Cu gradul didactic I: 26 , dintre care cu 

doctorat: 2  

Personal didactic 

auxiliar 

9 

Personal nedidactic 5,5 

 

 

Număr  total de 

cadre didactice 

la sfârşitul 

anului şcolar 

2019-2020 

Număr de 

norme 

întregi 

Număr de 

cadre 

didactice cu 

norma de 

bază în 

unitatea de 

învăţământ/ 

procent din 

număr de 

norme întregi 

Număr de 

titulari/ 

procent din 

număr de 

norme 

întregi 

 

Număr de cadre  

calificate/procent 

din număr de 

cadre didactice 

 

Modalitatea 

angajării pe post 

 

51 39,0167 33/85% 27/81% 51/100% 

Concurs:14  

Detasare:1 

Suplinire:18  

Transfer: 14 

Completare de 

catedra: 1 

Pensionari:1 

Asociați:2 
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Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

Total cadre didactice 

existente anul școlar 

anterior 

Număr cadre 

didactice rămase 

în școală 

Număr cadre 

didactice 

plecate 

Număr cadre 

didactice noi 

Total cadre 

didactice în anul 

curent 

55 42 13 9 51 

 

Personal didactic auxiliar 

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste normativele 

privind  

încadrarea 

Bibliotecar 1 1    

Administrator 

financiar 
1 1    

Secretar sef 1 1    

Secretar 1 1    

Tehnician (cu 

atributii de 

administrator 

patrimoniu) 

1 1    

Informatician 1 1    

Laborant 1 1    

Pedagog scolar 1 1    

Supraveghetor 

de noapte 
1 1    

 

 

Personal nedidactic 

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste normativele 

privind  încadrarea 

Ingrijitor 

curatenie 
2 2   

Muncitor 3,5 3,5    

 

 

Observaţii privind posturile ocupate/vacante (didactic -auxiliar şi nedidactic): 

Posturi vacante:3 

Servicii externalizate:3 

Posturi plătite din venituri proprii:1,50 

 

An şcolar 2018-2019 
Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Categoria Total număr angajaţi în anul şcolar 2017-2018 

Personal didactic 55 Fără grad didactic: 4 

Cu definitivat: 9 

Cu gradul didactic II: 8 

Cu gradul didactic I: 34, dintre care cu doctorat: 2  

Personal didactic auxiliar 9 

Personal nedidactic 5,5 
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Personal didactic 
Număr  

total de 

cadre 

didactice 

Număr de norme 

întregi 

Număr de cadre 

didactice cu norma 

de bază în unitatea 

de învăţământ/ 

procent din număr 

de norme întregi 

Număr de 

titulari/ 

procent din 

număr de norme 

întregi 

 

Număr de cadre  

calificate/procent 

din număr de 

cadre didactice 

 

Modalitatea angajării pe 

post 

 

55 44,66 30 33/60% 55/100% 

Concurs:14  

Detasare:2 

Suplinire:13  

Transfer: 15 

Completare de catedră: 1 

Pensionari:5 

Asociați:5 

 

 

Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

Total cadre didactice 

existente ȋn anul școlar 

anterior 

Număr cadre 

didactice rămase 

în școală 

Număr cadre 

didactice 

plecate 

Număr cadre 

didactice noi 

Total cadre 

didactice în 

anul curent 

54 38 16 17 55 

 

Personal didactic auxiliar 

Categorie de personal 

Număr  

de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

Bibliotecar 1 1  x  

Administrator financiar 1 1  x  

Secretar sef 1 1  x  

Secretar 1 1  x  

Tehnician cu atribuţii de 

administrator patrimoniu 
1 1  x  

Informatician 1 1  x  

Laborant 1 1  x  

Pedagog şcolar 1 1  x  

Supraveghetor de noapte 1 1  x  

 

Personal nedidactic 

Categorie de personal 

Număr  

de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

Ingrijitor curăţenie 2 2 x   

Muncitor 3,5 3,5  x  

 

Observaţii privind posturile ocupate/vacante (didactic -auxiliar şi nedidactic): 

Posturi vacante: 3 

Servicii externalizate (ȋngrijitor curăţenie): 3 

Posturi plătite din venituri proprii:1,50 

Concursuri  organizate pentru ocupare posturi vacante de informatician şi supraveghetor de 

noapte:  

-supraveghetor de noapte data organizării conucursului: 17 mai 2019 

-informatician: data organizării concursului: 23 mai 2019 
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An şcolar 2017-2018 

 
Categoria Total număr angajaţi în anul şcolar 2017-2018 

Personal didactic 54 Fără grad didactic: 5 

Cu definitivat: 10 

Cu gradul didactic II: 10 

Cu gradul didactic I: 29, dintre care cu doctorat: 2  

Personal didactic auxiliar 9 

Personal nedidactic 9 

 

 
Număr  

total de 

cadre 

didactice 

Număr de 

norme întregi 

Număr de cadre 

didactice cu 

norma de bază în 

unitatea de 

învăţământ/ 

procent din 

număr de norme 

întregi 

Număr de 

titulari/ 

procent din 

număr de norme 

întregi 

 

Număr de cadre  

calificate/procent din 

număr de cadre 

didactice 

 

Modalitatea 

angajării pe 

post 

 

54 43,75 39  /  72% 33    / 61   % 54 / 54  /  100% 

Concurs: 12 

Detasare: 3 

Suplinire: 21 

Transfer: 16 

Completare de 

catedra: 2 

 

 

Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

 

Total cadre didactice 

existente anul școlar 

anterior 

Număr cadre 

didactice rămase 

în școală 

Număr cadre 

didactice 

plecate 

Număr cadre 

didactice noi 

Total cadre 

didactice în 

anul curent 

52 32 20 22 54 

 

 

Personal didactic auxiliar 

 

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare categorie 

de personal 

Numărul de personal este: 

sub normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

Bibliotecar 1 1  x  

Administrator 

financiar 
1 1  x  

Secretar sef 1 1  x  

Secretar 1 1  x  

Tehnician (cu 

atributii de 

administrator 

patrimoniu) 

1 1  x  

Informatician 1 1  x  

Laborant 1 1  x  

Pedagog scolar 1 1  x  

Supraveghetor 

de noapte 
1 1  x  
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Personal nedidactic 

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

Ingrijitor curatenie 4 4 x   

Muncitor 5 4,5  x  
 

 

Pe parcusul anului şcolar s-a vacantat postul de informatician şi a fost organizat în şcoală concurs 

pentru ocuparea acestuia (octombire 2017). Pentru postul de bibliotecar, vacantat în februarie 2018, 

s-a procedat la delegare de atribuţii suplimentare în cadrul instituţiei noastre de învăţământ 

(principalele atribuţii ale bibliotecarului au fost preluate de către administratorul de patrimoniu). Au 

fost externalizate două posturi de îngrijitor curăţenie, vacantate pe parcursul anului şcolar. 
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Formare cadre didactice, participări la conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări şi articole/lucrări publicate. An şcolar 2019-2020 

 

 

 

Cursuri de formare ale cadrelor didactice: 

 

Nr. 

Crt. 

 

Nume şi 

prenume 

cadru 

didactic 

Numele cursului/ 

programului de 

formare 

Tipul 

perfecţionării, 

specializării, 

activităţii 

susţinute 

Organizator Perioada 

Seria si 

numarul 

certificatul

ui 

 

Nr.cre

dite  

profesi

onale 

transfe

rabile 

 

Nr. 

ore 

Nota 

obţinută/ 

Calificati

v 

 

 

Observaţii 

Semestrul I 

1.  Stanciu Micea Cadrul normativ 

privind organizarea 

procesului de 

invatamant in Anul 

Scolar 2019-2020 

perfectionare liceul tehnologic 

„aurel vlaicu” 

cluj-napoca 

21.10.2019      

2.  Tesa Laura Apprendre le francais 

en chancons, le 

plaisir et efficacité  

rencontre 

virtuelle FLE 

Editions Maison 

des Langues, 

Paris, France 

27 novembre 

2019 

  1  Curs On-

line 

3.  Apostol Călin (MIRND) 

Managementul 

integrat al resurselor 

naturale şi al 

deşeurilor 

Masterat UTCN 2018-2020    9,83 Bursă 

științifică 

academică 

4.  Sturza Ionel Diagnosticarea 

inject. Piezo common 

rail bosch 

ACADEMIA  

\AUTO 

TEHNICA 

ASOCIATIA 

SPECIALISTILOR AUTO 

DIN ROMANIA 

02 .XI-.2019   3   

5.  Sturza Ionel Diagnosticarea 

filtrrelor de particole 

disel DFP/FAP 

ACADEMIA  

\AUTO 

TEHNICA 

ASOCIATIA 

SPECIALISTILOR AUTO 

DIN ROMANIA 

02 .XI-.2019   3   
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6.  Sturza Ionel Constructia,functiona

rea si intretinerea 

cutiilor de viteze 

automate DSG 

ACADEMIA  

\AUTO 

TEHNICA 

ASOCIATIA 

SPECIALISTILOR AUTO 

DIN ROMANIA 

02 .XI-.2019   3   

7.  Sturza Ionel Constructia,functiona

rea si intretinerea 

sistemelor de 

suspensie 

ACADEMIA  

\AUTO 

TEHNICA 

ASOCIATIA 

SPECIALISTILOR AUTO 

DIN ROMANIA 

02 .XI-.2019   3   

8.  Micle Sorin Educatie sociala-

curriculum si 

competente 

Program de 

formare 

Casa corpului 

didactic-cluj 

1.11-

6.12.2019 

Nr.455/16/0

6.12.2019 

15 60 F.bine  

9.  Țîrc Ștefania Literație și gândire 

critică pentru 

învățare 

seminar 

internațional 

Asociația ,,Lectura 

și scrierea pentru 

dezvoltarea 

gândirii critice” 

21 septembrie 

2019 

- - 9   

10.  Nistor Adela Metode Learning by 

doing de predare în 

programele de 

educație 

antreprenorială 

specializare Junior 

Achievement 

Romania 

21.10. 

2019 

  2   

11.  Hatfaludy 

Agneta-

Anamaria   

”Adaptarea 

strategiilor 

educaționale-factor 

esențial de reducere a 

absenteismului și 

prevenirea 

fenomenului de 

părăsire timpurie a 

școlii” 

psihologie, 

pedagogie, 

metodică, 

1. factorii de 

abandon școlar 

2. tipul de 

profesor bun. 

3.clasa care 

învață. 

4. școala 

părinților. 

ccd-Cluj. Sept-Nov.. 

2019 

La cabinet, 

în 

portofoliu. 

15 60 admis  

12.  Gereb 

Elisabeta 

Masterat -2015 metode 

alternative 

ubb       
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13.  Corpodean 

Simona 

Construcția, 

funcționarea și 

întreținerea cutiilor de 

viteze automate DSG 

Specializare Asociația 

Specialiștilor Auto 

din România în 

parteneriat cu 

Garage Training 

2.11.2019 - - - - Diplomă de 

participare 

14.  Corpodean 

Simona 

Construcția, 

funcționarea și 

întreținerea sistemelor 

de suspensii 

Specializare Asociația 

Specialiștilor Auto 

din România în 

parteneriat cu 

Garage Training 

2.11.2019 - - - - Diplomă de 

participare 

15.  Corpodean 

Simona 

Diagnosticarea 

filtrelor de particule 

Diesel DFP/FAP 

Specializare Asociația 

Specialiștilor Auto 

din România în 

parteneriat cu 

Garage Training 

2.11.2019 - - - - Diplomă de 

participare 

16.  Chita Simona Conversie 

Profesională Istorie 

Istorie UBB  2018/2020      

17.  Chita Simona Metode learning by 

doing  

Educație 

antreprenorială 

jUNIOR 

aCHIEVMENT 

Noiembrie 

2019 

  2   

Semestrul al II-lea 

18.  Teşa Laura 
Profesor în online 

curs 

perfecţionare 
Digital Nation 

9-17 mai 

2020 

DN-PO-4-

13275B31 
 30   

19.  Nistor Adela 
Profesori în online 

curs 

perfecţionare 
Digital Nation 

9-17 mai 

2020 

DN-PO-3-

47613B67 
 30   

20.  Man Ioan 
Profesori în online 

curs 

perfecţionare 
Digital Nation 

9-17 mai 

2020 

DN-PO-4-

32905B16 
 30   

21.  Moldovan 

Vasile 
Profesori în online 

curs 

perfecţionare 
Digital Nation 

9-17 mai 

2020 
  30   

22.  Sturza Ionel 
Profesori în online 

curs 

perfecţionare 
Digital Nation 

11-18 mai 

2020 
  30   

23.  Popa Mihaela 
Profesori în online 

curs 

perfecţionare 
Digital Nation 

9-17 mai 

2020 

DN-PO-3-

27498B20 
 30   

24.  Popa Mihaela Atelierele de Învăţare 

Online 

curs 

perfecţionare 
Avenor College 

6-20 mai 

2020  

Diplomă de 

participare 
 13   
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25.  Teşa Laura 
Evaluer les 

apprentissages à 

distance 

 

webinar 

BRECO-

CREFECO et 

l’Institut français 

de Roumanie 

 

15 mai 2020   2   

26.  Țîrc Ștefania-

Teodora 

,,Ca diriginte/ 

profesor cum țin 

legătura cu elevii?” 

 

webinar 
Wellbeing 

Institute 

20 martie - 3 

aprilie 

 

 

   

27.  Țîrc Ștefania-

Teodora 

,,Cum îmi gestionez 

îngrijorările?!” 

 

webinar 

 

Wellbeing 

Institute 

20 martie - 3 

aprilie 

     

28.  Hoaghia 

Anamaria 

Institutul Dezvoltării 

Personale 
curs online  

1 noiembrie 

2019 
  3 

  

29.  Hoaghia 

Anamaria 
Quality Inclusive 

Education 
workshop  

iunie-

septembrie 

2020 

   

  

 

 

Participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane, care au avut publicaţii cu ISSN/ISBN: 

 

Nr. 

Crt. 

Sesiunea de comunicări, 

conferinţa, simpozionul 

Nivel (local, 

judeţean, naţional, 

internaţional) 

Participant cu 

lucrare/articol 

sau 

Audient 

Titlul articolului/lucrării Autor sau 

coautor 

Publicaţie cu ISSN/ISBN 

(titlu volum, CD, revistă) 

Semestrul I 

1.  Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences 

and                                     Arts 

SGEM, 3-9 Septembrie 2014,                                   

Albena, Bulgaria 

 

 

 

INTERNAȚIONAL 

 

 

 

LUCRARE 

ȘTIINȚIFICĂ 

 

“Eurovision – a competition of 

marketing campaigns”, 

International  

 

 

 

 

    AUTOR 

Apostol Călin 

 

 

IS BN 978-619-7105-30-8, F92 

Tehnology Ltd., 

2.  SUPER TEACH CLUJ-NAPOCA, 

3.NOV, 2019 

Seminar-

Colocviu 

Educația juridică în școli. 

 

Audient 

Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Agneta 

Ziar, Protv, Facebook, 
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3.  SUPER TEACH CLUJ-NAPOCA, 

3.NOV, 2019 

Masa rotundă Fermitate cu empatie. Audient 

Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Agneta 

Ziar, Protv, Facebook, 

4.  SUPER TEACH CLUJ-NAPOCA, 

1.NOV, 2019 

Masa rotundă Gestionarea controverselor în 

școli. 

Audient 

Feștilă Rodica 

ChitaSimon 

Aurori Adina 

Hatfaludy 

Agneta 

Ziar, Protv, Facebook, 

5.  Conferința Națională 

Multidisciplinară "Profesorul 

Ion D. Lăzărescu, Fondatorul 

Școii Românești de Teoria 

Așchierii" 

Național Participant cu 

lucrare 

Cercetarea sistemului de 

retractare a acoperișului la 

Mercedes E Class 

Coautor  

Corpodean 

Simona 

ISBN 978-606-037-064-2 

6.  Volumul de poezii Tanerőtlen 

lansat la Targul International de  

Carti Targu-Mures in noiembrie 

2019 

international  Tanerőtlen-volum de poezii 

despre cariera si viata 

dascalilor- 

Székely 

Katalin 

ISBN 978-973-165-223-8 

Editura Koinónia Cluj-Napoca 

7.  Conferința Geographia 

Napocensis 

international lucrare ETNOGRAFIA ȘI 

FOLCLORUL – ROLUL LOR 

ÎN PĂSTRAREA 

IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI 

 

Autor 

Chita Simona 

 

8.  Conferința Super Teach Național audient  Chita Simona  

Semestrul al II-lea 

9.  Concursul Național „Fii o 

Săptămână Profesor de Științe”, 

ediția a XVI-a, domeniul 

științific, poziția 1845, 

desfășurat la Colegiul Tehnic 

„ENERGETIC”, Cluj-Napoca. 

național participant cu 

lucrare realizată 

de doi elevi 

Inversarea sensului de rotaţie la 

un motor de c.c. 

Micle Sorin - 

coordonator al 

lucrării 

realizate de 

elevi 

 

10.  Conference of Modern internaţional participare cu Taking brain-computer- Ancău Dorina ISBN: 978-2-7598-9083-5 
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Technologies In Manufacturing 

octombrie 2019 

articol interfacing one step further: a 

portable, wireless system 

coupled with online linear 

discriminant analysis for the 

detection of error-related 

potentials 

- autor 

11.  
Preuniversitaria 

 

național 

 

audient 

 Țîrc Ștefania-

Teodora 

 

12.  
Conferinţa SuperTeach Cluj 

naţional audient 
 

Hoaghia 

Anamaria 

 

13.  Webinar:Teoria 

Autodeterminarii. Metoda prin 

care profesorii pot repara 

motivaţia elevilor şi pot debloca 

performanţa fiecărui copil 

naţional audient 

 

Hoaghia 

Anamaria 

 

14.  International Conference on 

Automation, Quality and 

Testing, Robotics, - may 21-23, 

2020  

internațional participant Parameter scheduling adaptive 

bang-bang control 

for belt conveyor 

Feştilă Rodica 

- coautor 

 IEEE Part Number: CFP20AQT-

USB, ISBN: 978-1-7281-7165-4. 

 

 

4. Alte publicaţii ale cadrelor didactice:  

 

 

Nr. 

Crt

. 

Autor sau coautor 

Tipul (carte, articol, lucrare, etc.)  

 

Titlul cărţii/ volumului /revistei în care a apărut 

publicaţia 

Semestrul I 

1.   

Autor 

Apostol Călin 
Articol științific 

“Robert Solow – Contribuții în domeniul economiei”, Revista 

de Management şi Inginerie Economică,Vol. 12, Nr. 2(48), 

2013, ISSN (print): 1583-624X, Todesco Publishing House, 

Cluj-Napoca, România                                      

2.   

 

Autor 

Articol științific 

“Robert Solow – Contribuții în domeniul economiei”, Revista 

de Management şi Inginerie Economică,Vol. 12, Nr. 2(48), 

2013, ISSN (print): 1583-624X, Todesco Publishing House,  
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Apostol Căin                         Cluj-Napoca, România                                      

3.  Autor, pianist 

Hatfaludy Agneta 

Crăciunul la biserica adventistă 

Gherla. 

Ziarul Făclia, Gherla info, 

4.  Autor, pianist  

Hatfaludy Agneta 

Conferință biblică: Dragostea scrisă 

cu sânge nr.7. 

Ziarul Făclia, Facebook BAG 

Semestrul al II-lea 

1. Cseh Katalin (pseudonimul doamnei 

prof. Székely Katalin) 

Carte (volum de poezii despre viaţa 

de dascăl) 

 

 

Tanerőtlen (Editura Koinónia, 2019, Cluj-Napoca) 

 

 

2. Coautor - Cseh Katalin Antologie de poezii (Cele mai 

frumoase poezii pentru copii din 

ultimii 70 de ani din literaura 

maghiară) 

Diridongó (Editura Móra, 2020, Budapesta) 

3. Cseh Katalin (pseudonimul doamnei 

prof. Székely Katalin) 

Poezii (publicatii constante in anul 

scolar 2019-2020) 

Napsugár şi Szivárvány (reviste pentru copii) Cluj-Napoca 

4. Cseh Katalin (pseudonimul doamnei 

prof. Székely Katalin) 

Poezii Helikon (revista literară) - Cluj-Napoca 

5. Cseh Katalin (pseudonimul doamnei 

prof. Székely Katalin) 

 

Poezii Látó (revista literară) - Târgu-Mures 

Várad (revista literară) - Oradea 

Székelyföld (revista literară) - Miercurea-Ciuc 

Hepehupa (revista literară) - Zalău 

6. Teşa Laura broșură L’art dans les déchets 

7. Ancău Dorina articol Analyzing Error Potentials Using Stacking Algorithms/ 

Journal of Medical and Biological Engineering 2020 

8. Țîrc Ștefania-Teodora şi Teșa Laura articol de diseminare a întâlnirii 

transnaționale în cadrul proiectului 

Erasmus+ ,,Patrimoines s’engager au 

present pour sauver l’avenir” 

Ziarul ,,Monitorul de Cluj” 

9. Hatfaludy Agneta-Anamaria  translator Bis. Adv. Gherla Live.tv 

10. Hatfaludy Agneta-Anamaria voluntar Noua Acropolă Skype  
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Formare cadre didactice, participări la conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări şi articole/lucrări publicate. An şcolar 2018-2019 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Nume şi 

prenume 

cadru 

didactic 

Numele cursului/ 

programului de formare 

Tipul 

perfecţionării, 

specializării, 

activităţii 

susţinute 

Organizator Perioada 

Seria si 

numarul 

certificatului 

 

 

Nr. 

credite  

transfe 

-rabile 

 

Nr. 

ore 

 

 

Nota 

obţinut

ă/ 

Califica

tiv 

 

 

Obs. 

30.  Androne 

Zita Brigitta Management si leadership performant 

al unitatilor scolare pentru un 

invatamint performant„ 

program 

formare 

continua  

CCD Dolj 

Aprilie-

Iunie 

2018 

 30 120   

31.  
Aurori 

Adina 

Program de formare 

Psihopedagogică 

Curs 

postuniversitar  

Universitatea Tehnica 

Cluj-Napoca 

oct. 

2018- 

iunie. 

2019 

 60 610   

32.  Boancă 

Vasile 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenți prin intervenții active în 

școală 

 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

  10 
 

 
  

33.  Bocereg 

Deian 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active in 

scoala 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

34.  Chita 

Simona 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018   20   

35.  Chita 

Simona 
Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
Perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

Henri Coandă Oradea 

5 - 28 

noiemb. 

2018 

adeverinţa nr. 

22 / 

28.11.2018 

30 120 
Foarte 

bine 
 

36.  Ciobanu 

Camelia 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active ȋn 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 
oct. 2018  10    
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școală Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

37.  Crețu 

Gabriel 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active ȋn 

școală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

38.  Crețu 

Gabriel 
Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

„Henri Coandă” Oradea 

5.11.-

28.11.20

18 

 30 120 
Foarte 

bine 
 

39.  Feștilă 

Rodica 

Actualitate și perspective în evaluarea 

externă ARACIP 
Masă rotundă ARACIP 

28.09.20

18 
- - 

8 

ore 
- - 

40.  Ganea Ioan 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active in 

scoala 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018 
Seria A Nr. 

0080457 
10 42   

41.  Giurgiu 

Elena 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active ȋn 

școală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

42.  Giurgiu 

Elena 

Leadership pentru ȋnvăţare relevantă 

(ȋn cadrul Proiectului Lider de 

meserie) 

Program de 

formare 

Fundaţia Noi Orizonturi 

Lupeni 

28.07-

02.08.20

19 

Certificat de 

participare 
    

43.  Giurgiu 

Elena 
Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
Perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

„Henri Coandă” Oradea 

5.11.-

28.11.20

18 

 30 120 
Foarte 

bine 
 

44.  Hoaghia 

Anamaria 

Atelier de scriere de proiecte de 

mobilitate in domeniul Educaţiei 

Şcolare 

 

Formare 

 

ANPCDEFP 

  

  

15 - 17 

sept. 

2018  

  18   

45.  Hoaghia 

Anamaria 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

46.  Hudrea 

Floare 

Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

 oct. 2018  10    
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CATHARSIS  

47.  Jenei Elemer 
Curs de legislatie rutieră reatestare ARR CLUJ 

august 

2019 
  30   

48.  Lupaș Ioan 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active ȋn 

școală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

oct. 2018  10    

49.  Loșonți 

Mircea 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

50.  Lunca 

Dorina Mamagementul clasei 
program de 

perfecționare 

Școala Postliceală ”Henri 

Coandă” 

28.05-

24.06.20

19 

Adeverință 

Nr.11/24.06.2

019 

30 120 
FOARTE 

BINE 
 

51.  Micle Sorin 

Managementul  clasei 

Formare 

continua a 

personalului 

didactic 

Fundatia cultural 

umanitara „Henri 

Coanda”  

28.05. -

24.06.20

19 

Adeverinta 

nr.13/24.06.2

019  

 

30 

 

120 

 

Foarte  

bine 

 

52.  Mihali 

Ileana 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10 20   

53.  Mihali 

Ileana 
Asigurarea Eficientei 

Managementului Educational în 

Unitățile de Invatamant 

perfecţionare 

Fundatia Cultural 

Umanitara „Henri 

Coanda” Oradea, Filiala 

Cluj-Napoca 

 

11.03.20

19 

- 

04.04.20

19 

 30 120 
Foarte 

Bine 
 

54.  Moldovan 

Vasile 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

55.  Nistor Adela Activités d’apprentissage, 

d’enseignement, de formation 

(In cadrul proiectului Erasmus +” 

LE 

DISCOURS 

Le Lycée Polyvalent De 

L’édit, Roussillon, France 

1-

5/10/201

8 
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Patrimoines: s’engager au présent 

pour sauver l’avenir”) 

56.  Nistor Adela 

Curs de debate-modul avansați 
curs de 

formare 

ISJ CJ, 

Agora Romania 

07-28 

martie 

2019 

Nu s-a 

eliberat încă 
 12   

57.  Petri Alina 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

58.  Plaian Liana 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018 A 0080466 10    

59.  Plaian Liana 
România Smart: țara comunităților 

care învață  

formare 

continuă 

Ccd Și Facultatea De 

Autovehicule Rutiere, 

Mecatronică și Mecanică 

18.10.20

18 

344/29/18.10.

2018 
 4 -  

60.  Popa 

Mihaela 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10 20   

61.  Popa 

Mihaela 
Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
Perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

Henri Coandă Oradea 

5 - 28 

noiemb. 

2018 

adeverinţa nr. 

22 / 28.11. 

2018 

30 120 
Foarte 

bine 
 

62.  Popa 

Mihaela 
Asigurarea eficienţei managementului 

educaţional în unităţile de învăţământ 
perfecţionare 

Fundaţia Cultural 

Umanitară 

„Henri Coandă” Oradea 

5.11.-

28.11.20

18 

Adeverinţa 

nr.22/28.11. 

2018 

30 120 
Foarte 

bine 
 

63.  Popa 

Mihaela 

Workshop „Program județean pilot 

de educație financiară_ SERIA 

2_5.03.2019” 

Perfecţionare BCR și I.Ș.J. Cluj 
05.03.20

19 
  5   

64.  Popa 

Mihaela 
Progream de conversie profesională  UBB inscrisă      

65.  Sabadîş 

Alexandra 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    
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66.  Stanciu 

Micea 

Educatie durabila si medii de invatare 

inovatoare 
perfectionare 

Casa Corpului Didactic 

Cluj 

21.05.20

19 
     

67.  Stanciu 

Mircea 

Aleg sau nu aleg țigările și alcoolul 

Seminar de 

informare și 

prevenire a 

consumului de 

tutun, alcool 

Caritas Eparhial Greco-

Catolic Cluj 

01.11.20

18 
 10    

68.  Stanciu 

Mircea 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenti prin interventii active in 

scoala 

curs de 

formare 

Asociatia Pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educationale 

CATHARSIS 

23.11.20

18-

09.12.20

18 

Seria  A 

nr.0080469 
10  42   

69.  Teșa Laura Activités d’apprentissage, 

d’enseignement, de formation 

(In cadrul proiectului Erasmus +” 

Patrimoines: s’engager au présent 

pour sauver l’avenir”) 

LE 

DISCOURS 

Le Lycée Polyvalent De 

L’édit, Roussillon, France 

1-

5/10/201

8 

     

70.  Teșa Laura 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018  10    

71.  Teșa Laura 

Programul de formare Educație 

socială- curriculum și competențe 

formare 

continua 

Casa Corpului Didactic 

Cluj 

16 

aprilie-11 

iunie 

2019 

Nr. 

423/22/11.06.

2019 

15 60   

72.  Țîrc Ștefania 
Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenţi prin intervenţii active în 

şcoală 

Curs de 

formare 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS  

 oct. 2018 
Seria A nr. 

0080471 
10    

73.  Țîrc Ștefania Leadership pentru ȋnvăţare relevantă 

(ȋn cadrul Proiectului Lider de 

meserie) 

Program de 

formare 

Fundaţia Noi Orizonturi 

Lupeni 

28.07-

02.08.20

19 

Certificat de 

participare 
    

74.  Țîrc Ștefania 
Copilul dificil în clasă / grupă. 

Tehnici de intervenție 
Formare CCD Bihor 

29.05-

31.05 

2019 

Nr. 822 / 04. 

06.2019 
- 20 - - 
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Participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane, care au avut publicaţii cu ISSN/ISBN: 

 

Nr. 

crt. 
Sesiunea de comunicări, conferinţa, 

simpozionul 

 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

 

Nivel (local, 

judeţean, 

naţional, 

internaţional) 

 

Participant 

cu lucrare/ 

articol 

sau Audient 

 

Titlul articolului/lucrării 

 

Autor 

sau 

coautor 

 

Publicaţie cu ISSN/ISBN 

(titlu volum, CD, revistă) 

15.  A XVIII-a Conferință Internațională 

multidisciplinară Profesorul Dorin 

Pavel - Fondatorul hidroenergeticii 

romȃnești 

 

Corpodean 

Simona 

internațional 

participant 

cu lucrare 
Contribuții la analiza statistică 

a parcului auto și a potențalului 

transporturilor pe plan național 

și local 

autor 

ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE 

Volumul 34 

Editura AGIR 

București 2018 

ISSN 2067-7138 

16.  Simpozion didactic Creativitate, 

interdisciplinaritate, competențe și 

feedback în contextul demersului 

curricular și extracurricular 

Corpodean 

Simona 
național  

participant 

cu lucrare 

Activități educaționale de tip 

Blended Learning (BL) 

 

autor 

 

ISBN 978-973-0-28614-4 

CD 

17.  
a XVIII-a Conferință Internațională 

multidisciplinară Profesorul Dorin 

Pavel - Fondatorul hidroenergeticii 

romȃnești 

 

Corpodean 

Simona internațional 

 

participant 

cu lucrare 

Contribuții la cerctarea 

raportului dintre ingineria 

economică, resursele naturale 

și alte activități antropice 

nesănătoase 

autor 

ȘTIINȚĂ ȘI INGINERIE 

Volumul 34 

Editura AGIR 

București 2018 

ISSN 2067-7138 

18.  Concursul Național Fii o Săptămână 

Profesor de Științe, ediția a XVI-a, 

domeniul științific, poziția 1845, 

desfășurat la Colegiul Tehnic Energetic, 

Cluj-Napoca. 

Micle Sorin național  
participant 

cu lucrare 

Studiu de caz: conflict 

profesor-elev 

 

 

 

autor 

 

 

 

CD  

ISSN 2392-8891 

19.  Simpozionul Național de Didactica 

Limbii și Literaturii Române, Ediţia a 

XVIII-a 

26-28 octombrie 2018, Cluj-Napoca,  

O sută de ani de limbă și literatură 

română în școală. Retrospectivă și 

perspective 

Petri Alina 

național  
participant 

cu lucrare 

Creșterea și descreșterea lumii 

prin literatură 

 

 

autor 

 

 

în curs de apariție 
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20.  

Congres AMMA2018, The Ivth 

International Congress of Automotive 

and Transport Engineering(17-18 oct. 

2018 

Teodorescu 

Gabriel 

International, 

organizat de 

UTCCJ, 

Facultatea de 

Autovehicule 

rutiere, 

Mecatronica si 

Mecanica 

Da    

21.  

Concursul national „Fii o saptamana 

profesor de stiinte”CAER 1845/2018 

Teodorescu 

Gabriel 

Colegiul Tehnic 

Energetic, 23 

noiembrie 

2018,Regional/

National 

Da 1.Utilizarea calculului statistic 

si a bazelor de date in proiecte 

ale elevilor 

2. Studiul reducerii emisiilor 

de CO2 cu ajutorul algelor 

 CD, Revista cu ISSN 

22.  

Evaluator in comisia nationala, Concurs 

national „Astronomie pentru amatori” 

Teodorescu 

Gabriel 

National Evaluator , 

membrul al 

juriului 

responsabil 

zona N-V 

  Concursul Național 

“Excelență în Astronomia 

de amatori” – Ediția a-II-a, 

Sub patronajul Comisiei 

Naționale a României 

UNESCO, septembrie 

2018-mai 2019, Diplomă, 

plus Adeverință de 

participare în calitate de 

profesor evaluator la etapa 

locală, și regională. 

988/25.04.2019.   

23.  Exo-Robots, Mission X Timisoara, 

Universitatea Tehnica, si Banat IT 

Teodorescu 

Gabriel 

National, 

noiembrie 2018 

Evaluator      

24.  Participare la Conferința Științifică 

Națională, cu participare 

internațională, la Universitatea 

Dunărea de Jos – Galați; FIZICĂ 

MEDICALĂ – Simbioză între FIZICĂ, 

MEDICINĂ și MEDIU. – 

COORDONATORI prof. univ. dr. 

Luminița Moraru, prof. univ. dr. Simona 

Teodorescu 

Gabriel 

Național, În 26-

28 februarie 

2019 

da   Lucrările au apărut în 

volumul editat de Galați 

University Press, 2019 

Poluarea CIP – Biblioteca 

Națională a României, 

ISBN 978-606-149-3, și în 

Volumul tipărit la Editura 

Universității Dunărea de 
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Condurache Bota.. Comitetul 

Conferinței 24 profesori universitari.  

 

Jos, din Galați- Colecția 

Științele Vieții, referenți 

științifici prof. univ. dr. 

Mirela Voiculescu, prof. 

univ. dr. Antoaneta Ene.  

Lucrările au fost prezentate 

în cadrul secțiunii – Cadre 

didactice universitare și 

preuniversitare. 1. 

Dispozitiv experimental 

pentru măsurarea radiației 

solare cu ajutorul 

senzorilor fotovoltaici, 

folosind aplicația LabVIEW 

8.1- Gabriel 

Teodorescu*.2. Influența 

aerosolilor și a factorilor 

de întunecare globală 

asupra parametrilor 

climatogeni din arealul 

Cluj-Napoca – Gabriel 

Teodorescu*. Diplome de 

participare și de excelență. 

(www.sciences.ugal.ro)- 

eliberate de Facultatea de 

Științe și Mediu, 

Universitatea Dunărea de 

Jos- Galați. 

25.  Universitatea Politehnică Timișoara, 

Facultatea de electrotehnică și 

electroenergetică, Concurs Ediția a-IX-

a IEG- 2019, Intelligent Electricity 

Generation,.  

 

Teodorescu 

Gabriel 

6 – 7 aprilie 

2019, Național 

da   Diplomă de participare și 

diplomă de excelență 

pentru mine. - Dispozitiv pt 

detrminarea radiației 

globale, difuze, folosind o 

placa Arduino 

26.  12-14 aprilie 2019, Universitatea Teodorescu Național 12-14 da   Diplomă de participare, 

http://www.sciences.ugal.ro)-/
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Politehnică Cluj-Napoca, facultatea de 

Inginerie Electrică, Concurs național 

studențesc, - Electrotehniada 2019.  

Gabriel aprilie 2019 Diplomă de excelență, 

Locul I și Marele premiu, 

Diplomă de excelență, nr. 

0339102 /14 aprilie 2019, 

 

27.  12 aprilie 2019, Concurs Interjudețean 

de lucrări practice, experimentale de 

laborator și inventică pentru elevi, - „ 

Pași pe urmele lui Edison” – Ediția a - 

XII-a, înscris în CAERI 2019, poziția 

732, domeniul științific, Colegiul tehnic 

de transporturi ,, Transilvania” Cluj-

Napoca,   

Teodorescu 

Gabriel 

 da   Diplomă de participare și 

nr. 3380/60/13.04.2019. 

Mențiune pt lucrarea a 3 

elevi coordonați din clasele 

a-IX-a și a-X-a. 

28.  Simozion Național Programe și servicii 

de intervenție psihopedagogiă pentru 

elevii cu CES, Ediția a XXII-a, 7 

decembrie 2018 

Teșa Laura 

Național lucrare Erasmus +, punte peste 

granițele Europei 

autor ISSN 2668-0262, ISSN-L 

2668-0262 

29.  
Simpozionul din cadul Concursului 

Național Margareta Sterian, ediția X, 

C.A.E.N. poziția 73 

Teșa Laura 

Național lucrare Proiectele Erasmus-

noiorizonturi școlare 

autor Vol. Predare pentru 

învățare: modalități de 

eficentizare a învățării-

preocupări ale școlii de azi. 

ISBN 978-606-568-362-4 

30.  
Concurs Regional Europa și Noi ediția a 

VIII-a 2019,  
Teșa Laura 

regional Coordonator 

lucrări ale 

elevilor 

Renault, Compania Michelin- 

model de dezvoltare, Peugeot, 

Ubisoft-creativitate și 

competitivitate 

coordon

ator 

ISSN-2392-6848 

31.  The International Symposium for 

Intergenerational Education, 5th 

Edition, 12 aprilie 2019, județul Vaslui 

Teșa Laura 

Internațional lucrare Erasmus+ Engagés dasn la 

protection du patrimoine 

européen 

autor Revista Clepsidre, nr. 7, 

ISSN 2360-4948, ISSN- 

L2360-4948 
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Alte publicaţii ale cadrelor didactice – an școlar 2018-2019: 

 

Nr. 

crt. 

 

Autor sau 

coautor 
Tipul (carte, articol, lucrare, etc.)  

 

Titlul cărţii/ volumului /revistei în care a 

apărut publicaţia 

 

5.  Petri Alina 
Patru istorii despre puterea cărților și a lecturii 

Consilierul de lectură nr. 3/ 2018 

(octombrie 2018) 

6.  Petri Alina 
Dreptul de a nu citi 

Consilierul de lectură nr. 4/ 2018 

(decembrie 2018) 

7.  Teodorescu 

Gabriel 
Articol: Universul cunoscut si spatiul curb 

AAS, Pasi spre infinit- www.astronomica.ro; 

ISSN 2247-661x 

8.  Teodorescu 

Gabriel 
Articol: Sintagma: Nu suntem singuri in Univers necesita 

noi abordari, nr. 39/dec.2018 

AAS, Pasi spre infinit- www.astronomica.ro; 

ISSN 2247-661x 

Si in ISSN-L=2247-661x 

9.  Teodorescu 

Gabriel 

Studiu stiințific, publicat în Revista de Astronomie , nr. 

40/martie 2019, Ediție omagială, 20 de ani de la prima 

apariție,  ASS- SIRIUS, ISSN 2247-661X, ISSN-L 2247-

661X, - Universul necesitatea unor noi abordări; 

Implicații cosmologice în Fizica găurilor negre. 

 

AAS, Pasi spre infinit- www.astronomica.ro; 

ISSN 2247-661x 

Si in ISSN-L=2247-661x 

10.  Nistor Adela articol Cluj today 

11.  Tesa Laura autor DVD –ISBN 978-973-53-2370-7 

 

 

Formare cadre didactice, participări la conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări şi articole/lucrări publicate. An şcolar 2017-2018 

 

 

Cursuri de formare ale cadrelor didactice: 

 

Nr. 

Crt. 

 

Nume şi 

prenume 

cadru didactic 

Numele cursului/ 

programului de 

formare 

Tipul 

perfecţionării, 

specializării, 

activităţii 

susţinute 

Organizator Perioada 

Seria si 

numarul 

certificatului 

 

Nr.credite  

profesionale 

transferabile 

 

Nr. 

ore 

Nota 

obţinută/ 

Calificativ 

 

75.  Andrei Adina Tabla interactivă – 

resursă educațională 
formare CCD Cluj 

01.09-

01.10.2017 

205-

1/11.10.2017 
22 90 - 

http://www.astronomica.ro/
http://www.astronomica.ro/
http://www.astronomica.ro/
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76.  Andrei Adina Metode learning by 

doing de predare-

învățare 

formare 
Junior 

Achievement  
14.09.2017 

3042/14.09.20

17 
- 2 - 

77.  Andrei Adina 
Curs de publicistică formare CCD Cluj 

01.11-

01.12.2017 

226-

1/15.01.2017 
- 20 - 

78.  Aurori Adina Formare Profesori 

Debutanti 
perfectionare ISJ Cluj 

19-27. 

04.2018 
 - 20  

79.  Boștenaru 

Ioana 
RATE perfecționare Ceta Cluj-Napoca 

17-

19.11.2017  

216/54/19.11.2

017 
 20  - 

80.  Chita Simona 

Curs de formare în 

domeniul animației 

educaționale, 

perfecționare 

Asociația Națională 

a Colegiilor și 

Liceelor 

Pedagogice din 

România 

23.04.2018

- 

22.04.2018 

 - 48 88 puncte 

81.  Ciobanu 

Mihaela 

Între disciplina școlară 

și drepturile copilului 
formare CCD Cluj 26.04.2018 

268/127/25.04.

2018 
- 4 - 

82.  Ciobanu 

Mihaela 

Activitate culturală 

Teatrul de păpuși – 

Dimensiune ludică și 

culturală 

activitate 

culturală 
CCD Cluj 23.05. 2018 

 

229/6/23.05.20

18 

- 5 - 

83.  Ciobanu 

Mihaela 

Protecția datelor cu 

caracter personal în 

instituțiile publice 

formare 

Life Skills Sibiu  

și 

InterconForMity 

assessment and 

Certification 

München – 

Germania 

14-15.06. 

2018 

T.RO.01050/ 

15.06.2018 
- 12 - 

84.  Hoaghia 

Anamaria 

Dezbateri, 

argumentare și gândire 

critică pentru profesori 

coordonatori de 

echipaje participante la 

viitoarele ediții ale 

Olimpiadei Naționale 

Tinerii Dezbat 

formare ca 

antrenor de 

turneu de debate 

pentru profesorii 

de liceu 

Ardor Transilvania 

şi ISJ Cluj 

28.03-2.05. 

2018 
 - 12   
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85.  Hudrea Floare Managementul 

formării continue 
formare CCD Cluj 8.06.2018 - - 6  

86.  Micle Sorin „Limba Engleza nivel 

mediu” 

formare 

 
CCD Cluj 

23.01-

30.03.2018 

Nr.268/11/24.

04.2018 
 30 F.B 

87.  Nistor Adela Scriere de proiecte 

europene 
perfecționare ISJ Cluj 

14-21 .02. 

2018 

246/38/ 12.03. 

2018 
 20  

88.  Nistor Adela Limba engleză 

mediu/avansat 
perfecționare CCD Cluj 

30.01.-

30.05. 2018 

305/5/ 30.05. 

2018 
 30  

89.  Nistor Adela 
Curs de formare ca 

antrenor de turneu de 

dezbateri pentru 

profesorii de liceu 

perfecționare 

ISJ cu sprijinul 

Asociației Române 

de Oratorie, 

Dezbatere și 

Retorică  

28.03.- 

18.04. 2018 

Nu s-a emis 

încă 
 20  

90.  Petri Alina „Lectură și scriere de 

texte multimodale”, 

organizat de ANPRO, 

în 1-5 septembrie 2017 

(40 de ore); 

 

formare 

Asociația națională 

a profesorilor de 

limba și literatura 

română „ioana em. 

petrescu” 

1-5.09. 

2017 
- - 40 - 

91.  Petri Alina 
Cursul de formare ca 

antrenor de turneu de 

debate pentru 

profesorii de liceu  

formare 

Asociația română 

de dezbateri , 

oratorie și retorică 

„transilvania” și isj 

cluj 

28.03 – 

14.05. 2018 
- - 20 - 

92.  Popa Mihaela „FOCUS – Metode şi 

instrumente moderne 

pentru orele de 

consiliere din licee” 

seminar CCD Cluj 26.04.2018 
304/3/24.05.20

18 
 5  

93.  Stanciu Mircea Cadrul normativ 

privind organizarea 

procesului de 

invatamant in anul 

scolar 2017-2018 

perfectionare 
liceul tehnologic 

„aurel vlaicu” 
23.10.2017     

94.  Stanciu Mircea Curriculum  şi  

proiectarea activităţii 
perfecţionare CCD Cluj 

24.04. 

2018 
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profesionale din Aria 

curriculară Tehnologii 

95.  Tarța-Buhan 

Elena 

Evaluare pentru 

evoluția în cariera 

didactică 

formare 

continuă 
CCD Cluj Iunie 2018  30 120  

96.  Țîrc Ștefania Limba engleză nivel 

mediu 
formare CCD Cluj 

31.01-

16.05 2018 

305/3/30.0520

18 
- 5  

97.  Țîrc Ștefania Focus-Metode și 

instrumente moderne 

pentru orele de 

consiliere din licee 

formare CCD Cluj 26.04.2018 
304/6/24.05.20

18 
- 4  

98.  Vlad Ioana Atelier -Tutoriels 

Hackathon 
formare 

Institutul francez 

Cluj-Napoca 
20.01.2018 - - 3   

 

 

Participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane, care au avut publicaţii cu ISSN/ISBN: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume 

cadru didactic Sesiunea de comunicări, conferinţa, 

simpozionul 

Nivel (local, 

judeţean, 

naţional, 

internaţional) 

Participant cu 

lucrare/articol 

sau 

Audient 

Titlul articolului/lucrării Autor sau 

coautor 

Publicaţie cu 

ISSN/ISBN 

(titlu volum, CD, 

revistă) 

32.  
Aurori Adina 

Salonul de Instrumente Pedagogice 

Digitale 

local Audient 
 

-  

33.  Boștenaru Ioana RATE național Audient - - - 

34.  
Boștenaru Ioana 

Colocviul Național de Literatură 

Contemporană, Brașov 2018 

național Participant cu 

lucrare 

Demarcații politico-literare în 

eseistica Martei Petreu 

autor  

35.  
Chita Simona 

Auxiliare curriculare, proiecte şi 

portofolii ale elevilor  

naţional  Indrumare elev Portofoliu al elevului Bodrea 

Andrei din 9G 

„Pământul şi comorile sale ” 

- ISSN 

36.  
Ciobanu Mihaela 

Prevenirea afecțiunilor vocale la 

cadrele didactice 
naţional 

Audient  -  

37.  
Ciobanu Mihaela 

 „STOP Bullying-ului – Spune NU 

intimidării – exemple de bună 

practică” 

național 

Audient  -  

38.  
Corpodean Simona 

A XVIII-a conferință internațională 

multidisciplinară „profesorul dorin 

 internațional Participant cu 

lucrare 

contribuții la analiza statistică a 

parcului auto și a potențialului 

-autor ȘTIINȚĂ ȘI 

INGINERIE 
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pavel – 

fondatorul hidroenergeticii românești” 

transporturilor pe plan național și 

local, simona corpodean, doru-

laurean băldean 

Volumul 34 

Editura AGIR 

București 2018 

ISSN 2067-7138 

39.  

Corpodean Simona 

A XVIII-a conferință internațională 

multidisciplinară „profesorul dorin 

pavel – 

fondatorul hidroenergeticii românești” 

internațional Participant cu 

lucrare 

contribuții la cercetarea raportului 

dintre ingineria economică, 

resursele naturale și alte activități 

antropice nesănătoase, simona 

corpodean, doru-laurean băldean 

-autor ȘTIINȚĂ ȘI 

INGINERIE 

Volumul 34 

Editura AGIR 

București 2018 

ISSN 2067-7138 

40.  Crețu Gabriel Conferința „Tranziția cu succes spre 

digital” 

„Adaptarea la lumea digitală:aceleași 

abordări pentru intreprinderi și 

educație?” organizat în cadrul celei de-

a doua ediții a Salon du numerique 

educatif „E.ducation 2017”  

local audient  -  

41.  
Crețu Gabriel 

Promovarea calificărilor profesionale – 

Promoting Vocational Skills Cluj 

Country Meeting 2017 

local audient  -  

42.  

Feștilă Rodica 

Participarea la Conferința – dezbatere 

Digital și educație și la ediția a II-a a 

Salonului de instrumente pedagogice 

digitale E.ducation în cadrul 

festivalului de tehnologie TechFest, 

organizate de  Institutul Francez din 

Romania, 3 noiembrie 2017 

 audien  -  

43.  

Micle Sorin 

Concursul Național „ Fii o Săptămână 

Profesor de Științe”, ediția a XV-a, 

domeniul științific, poziția 06, 

desfășurat la Colegiul Tehnic 

„ENERGETIC”, Cluj-Napoca. 

național Participant cu 

lucrare 

program complementar de  

îmbunătăţire a  abilităţilor   sociale  

la  copiii  cu  autism- terapia 

asistată  de  delfini 

-autor CD Noiembrie 

2017 

ISSN 2392-8891 

44.  
Pașcu Viorica 

Simpozionul regional „Stop Bullying” 

Mai 2018 

național Participant cu 

lucrare 

Atitudinea martorilor față de 

victimă ȋn situații de bullying 

autor ISSN 

45.  Petri Alina Workshop – ul doctoranzilor Școlii internațional Participant cu Transnaționalitate în spațiile autor  
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Doctorale de Studii Lingvistice și 

Literare organizat în cadrul 

Congresului internațional de istorie 

literară, 9 mai 2018 

lucrare generate de exil la Matei 

Călinescu 

46.  
Popa Mihaela 

Simpozionul Naţional „Performanţă şi 

prestigiu în educaţie, 

transdisciplinaritate, creativitate” 

naţional Participant cu 

lucrare 

„Modelarea – metodă modernă în 

predarea chimiei” 

autor CD cu ISBN 

47.  

Tesa Laura 

The International Symposium for 

Intergenerational Education- 4th 

Edition, Vaslui 

 Participant cu 

lucrare 

Les générations se mettent 

d’accord 

autor CD ISSN 2360-

4948 

ISSN-L 2360-

4948 

48.  

Tesa Laura 
Concursul Regional „Europa și Noi”, 

Targu Jiu 

 Participant cu 

lucrare 

Pestera Chavet, exemplu de artă 

preistorică 

Versailles, visul unui rege 

Villandy, arta in grădină 

Surprinzătorul muzeu d’Orsay 

Pelerinaj la Muntele Saint Michel 

 DVD ISSN 2392-

6848 

49.  Țîrc Ștefania 

Performanță și prestigiu în educație, 

transdisciplinaritate, creativitate 

 Participant cu 

lucrare 

Importanța adolescenței în 

formarea tânărului 

autor Modalități de 

adaptare a 

conținuturilor 

pentru o educație 

formală-informală 

/ nonformală, 

Breaza 2018 

ISBN 978-973-0-

26654-2 

 

Alte publicaţii ale cadrelor didactice: 

 

Nr

. 

Cr

t. 

Nume şi prenume 

cadru didactic 

Autor  

sau  

coautor Tipul (carte, articol, lucrare, etc.)  

 

Titlul cărţii/ volumului /revistei în care a 

apărut publicaţia 

12.  Boancă Vasile autor Articol: Concursul interjudețean de lucrări experimentale de 

laborator și inventică  “Paşi pe urmele lui Edison”, ediția a XI-a 

Ziarul ”monitorul cj.ro”- apărut vineri, 30 

martie 2018 
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13.  Boștenaru Ioana autor articol ANADISS, indexată ERIH PLUS 

14.  Boștenaru Ioana autor articol  JRLS, indexată BDI 

15.  Boștenaru Ioana autor O Țiganiadă contemporană Revista Vatra 

16.  Boștenaru Ioana autor Măcelăria-visul american autohton Revista Vatra 

17.  Boștenaru Ioana autor Înainte mult mai este Revista Vatra 

18.  Chita Simona autor Revista cu ISBN „România mea frumoasă” 

19.  Chita Simona autor Carte cu ISBN „Ţinutul Codrului – analiză regională ” 

20.  Isirabahenda 

Petronela 

autor Perspectives et Sociétés (prof. Roch YAO GNABELI, Abijan, 

Coasta de Fildeș; prof. Hygin KAKAI, Abomey Calavi, Benin) 

« Du concept de champ chez Pierre Bourdieu 

au champ littéraire négro-africain dans les 

romans d’Ahmadou Kourouma : un regard 

croisé » 

Articol disponibil online la adresa  :  

http://www.carede.org/IMG/pdf/Revue_PS_N

umero_2_Mars_2016.pdf 

21.  Petri Alina autor Despre ridicatul greutăților, descâlcitul firelor sau (despre) cum se 

predă poezia 

Consilierul de lectură nr. 3/ 2017 

22.  Petri Alina autor Scrisul ca proiect de (final de) viață Steaua nr. 11-12/ 2017 

23.  Petri Alina autor 

Criza valorilor sub greutatea codurilor: un exemplu 

În curs de publicare în volumul colectiv al 

simpozionului național de didactica limbii li 

literaturii române, „Literatura și valorile”, 

ediția a XII-a, 5-7 mai 2017; 

24.  Petri Alina autor Imposibilitatea pregătirii pentru Hora certa. Cazul Paul Kalanithi În curs de publicare în revista Steaua 

25.  Petri Alina autor Cărțile anului 2017 pentru copii. Topuri de vânzări și topuri de 

lectură 

Consilierul de lectură Anul IV, nr. 1 

(martie), 2018 

26.  Petri Alina autor Broșura aniversară a 70 de ani de la înființarea Colegiului Tehnic 

de Transporturi „Transilvania” 

Școala înseamnă oameni 
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2.2.7. Parteneriate şi colaborări 

 

Aspecte pozitive / Dovezi 

 Numărul şi diversitatea parteneriatelor şi protocoalelor de colaborare încheiate cu alte şcoli sau cu alte instituţii pentru desfăşurarea de 

proiecte şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare. / Portofoliul anual cu parteneriate şi protocoale de colaborare, înregistrate, 

semnate şi ştampilate la sediile instituţiilor partenere de către reprezentanţii legali ai acestor instituţii. 

 Numărul contractelor încheiate cu agenţii economici de profil pentru practica în specialitate a elevilor / (Contractele cu agenţii 

economici parteneri şi convenţiile de practică, rapoarte ale responsabilului catedrei de profesori/maiştri pentru instruire practică). 

Aspecte care necesită ameliorare / Dovezi 

 Asumarea, în unele cazuri, doar la nivel formal sau scriptic a contractelor sau protocoalelor de colaborare încheiate. (Rapoarte asupra 

acticităţilor educative sau asupra efectuării practicii elevilor la agenţii economici, chestionare de impact). 

Parteneriate cu agenţii economi ci şi parteneriatele educaționale / An şcolar 2019-2020 

În anul şcolar 2019-2020 au fost încheiate contracte de colaborare între şcoală şi 29 de agenţi economici de profil pentru efectuare practică elevi 

(31 contracte de colaborare pentru ȋnvățământul profesional și  20 de contracte de colaborare pentru ȋnvățământul de tip dual). Dintre agenţii economici 

cu care colaborarea a devenit deja o tradiţie în mai multe domenii din viaţa şcolii, amintim: CTP Cluj, Napomar SA, S.C.  Compexit  Trading SRL, 

S.C. Autoworld  SRL, RMB Inter Auto / Mercedes Benz, SC ATP Motors RO SRL, SC Brizard SRL. 

Au fost încheiate 19 parteneriate sau protocoale de colaborare cu alte şcoli şi tipuri de instituţii pentru organizarea şi/sau desfăşurarea unor 

proiecte sau activităţi educative sau pentru sprijinirea şi consilierea evoluţiei elevilor în carieră. 

Parteneriatele educaționale / 2019-2020 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect/ 

activitate 

Organizator /Coordonator Partener Scopul 

parteneriatului 

Acord de parteneriat/ 

protocol de colaborare 

Nr. de înregistrare 

1.  Implementare 

programe Junior 

Achievement 

JA România Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Implementarea 

programelor Junior 

Achievement 

Acord de parteneriat 2161/29.09.2018 

2040/17.09.2018 

2074/18.09.2018 

2.   Consiliul Județean Cluj. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

Furnizarea de 

servicii în 

domeniul educației 

Convenție de colaborare 2646/30.09.2019 
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Protecția copilului „Transilvania” formale 

3.  Elevii mei consumă 

droguri? 

Părinții, 

adolescenții și 

drogurile 

Asociația Preventis Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Desfășurarea unei 

campanii de 

prevenire a 

dependențelor  

Protocol de colaborare 2769/11.10.2019 

4.  Concursul Național 

de creativitate 

„Protegez la 

Nature” 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Liceul Teoretic 

„Henri 

Coandă”, 

Craiova 

Colaborarea dintre 

părți în vederea 

desfășurării și 

promovării 

concursului 

Acord de parteneriat 2932/28.10.2019 

5.  Concursul “PC-ul 

între util și plăcut” 

Colegiul Tehnic “Apulum”, 

Alba Iulia 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Promovarea 

valorilor culturale, 

a artelor, studiilor 

în educație și a 

noutăților din 

domeniul IT 

Acord de parteneriat 

educaționl 

2990/05.11.2019 

6.  “Punţi spre 

prietenie” 

Şcoala Gimnazială – Centru 

de Resurse şi DOcumentare 

privind Educaţia 

Înclusivă/Integrată 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Stabilirea relațiilor 

de prietenie și 

respect reciproc 

între copii de vârste 

apropiate și medii 

diferite 

Protocol pentru 

parteneriat educațional 

2976/04.11.2019 

7.  Activități de 

prezentare a ofertei 

școlare  

Universitatea și Științe 

Agricole și Medicină 

Veterinară, Cluj Napoca 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Schimburi de 

experiență 

profesională între 

profesorii, 

studenții, elevii 

celor două instituții 

Acord de parteneriat  3158/20.11.2019 

8.  Prevenirea 

traficului de 

personae și a 

exploatării sexuale 

în România 

Asociația Eliberare Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Realizarea 

activităților de 

prevenire a 

traficului de 

persoane și a 

exploatării sexuale 

Acord de parteneriat 3172/22.11.2019 
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în România 

9.  Concurs „Mai 

aproape de 

Eminescu” 

Școala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Arad 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Colaborarea în 

vederea 

desfășurării și 

promovării 

concursului „Mai 

aproape de 

Eminescu” 

Acord de parteneriat 3252/02.12.2019 

10.  Club de teatru 

pentru elevi 

Fundația Noi Orizonturi, 

Lupeni 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

 Contract de sponsorizare 3281/09.12.2019 

11.  Educația juridică a 

elevilor din liceu 

Universitatea Creștină 

 ,,Dimitrie Cantemir” 

Facultatea de Drept Cluj-

Napoca 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Promovarea ofertei 

educaționale a 

Universității 

Creștine 

 ,,Dimitrie 

Cantemir” 

 

Protocol de colaborare 2085/09.12.2019 

12.  Stagii de practică 

pentru studenți 

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Colaborarea în 

realizarea stagiilor 

de practică 

pedagogică de către 

studenți 

Contract-cadru de 

colaborare 

3308/10.12.2019 

13.  “Teens Quis” Colegiul Tehnic Energetic Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Colaborarea în 

vederea organizării 

și desfășurării de 

activități 

extrașcolare prin 

Concursul județean 

de cultură și 

civilizație britanică 

și americană 

Acord de colaborare 3335/11.12.2019 

14.  Proiect educational 

“Colind la Poarta 

Liceul Tehnologic 

“Alexandru Borza” 

Colegiul 

Tehnic de 

Colaborarea 

părților implicate în 

Acord de colaborare 3367/13.12.2019 
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Raiului” Transporturi 

„Transilvania” 

organizarea și 

desfășurarea 

proiectului 

educațional 

15.   Inspectoratul Școlar 

Județean Cluj 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Sprijin de 

specialitate în 

domeniul apărării 

Conventie de colaborare 188/22.01.2020 

16.  Activități de 

formare 

profesională 

Liceul Tehnic „I.C. 

Brătianu”, Satu Mare 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Colaborarea 

interinstituțională 

pentru derularea 

unor activități de 

formare 

profesională care să 

contribuie la 

dezvoltarea 

personală a 

absolvenților 

implicați 

Protocol de colaborare 461/14.02.2020 

17.  Activități de 

prezentare a ofertei 

școlare  

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, Facultatea de 

Instalații 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Consilierea în 

orientarea 

profesională a 

elevilor în 

domeniul ingineria 

instalațiilor 

Acord de colaborare 453/13.02.2020 

18.   Inspectoratul Școlar 

Județean Cluj 

Asociația Observatorul 

Român de Sănătate 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Reducerea 

absenteismului și 

abandonului școlar 

Protocol de colaborare 1322/17.02.2020 

19.  Activități de 

prezentare a ofertei 

școlare  

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca, Facultatea de 

Ingineria Materialelor și a 

Mediului 

Colegiul 

Tehnic de 

Transporturi 

„Transilvania” 

Promovarea unei 

colaborări pe 

probleme didactice 

Protocol de colaborare 604/09.03.2020 
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Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici / An şcolar 2019-2020 

Învățământ PROFESIONAL 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

AGENT ECONOMIC 

ADRESA AGENT 

ECONOMIC 

PERSOANA 

DE 

CONTACT 

NR. 

INREGISTRA

RE 

DURATA 

NUMAR 

DE 

ELEVI 

1 S.C.PRELMET S.A 

CLUJ-NAPOCA 

str.PRIMAVERII 

nr.2/361 

VERESEJAN 

EMIL 
2064/07.11.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI H-2-operator la 

masini cu comanda 

numerica 

2 S.C.SEKO SIETA S.A 
CLUJ-NAPOCA 

str.1MAI nr.45 

DUMITRU 

IOAN 
2063/07.11.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI H-8-operator la 

masini cu comanda 

numerica 

3 EUROPEAN FABRICATION 
CLUJ-NAPOCA 

str.ORASTIE nr.5 

NAP 

NATALIA 
1040/23.05.2018 

1AN 

SCOLAR 

XI H-2-operator la 

masini cu comanda 

numerica 

4 S.C. BG.CNC.PRO SRL 
CLUJ-NAPOCA str.B-

dul MUNCII nr.12 

TRIPON 

MARIA 
1042/23.05.2018 

1AN 

SCOLAR 

XI H-2-operator la 

masini cu comanda 

numerica 

5 S.C. NAPOMAR S.A 
CLUJ-NAPOCA str.B-

dul MUNCII nr.14 

CANDEA 

CALIN 
2065/07.11.2017 

1AN 

SCOLAR 

XI H-7-operator la 

masini cu comanda 

numerica 

6 
S.C. BRIZARD ROMANIA 

.S.A 

CLUJ-NAPOCA 

str.VRANCEA nr.24 

MARC 

VASILE 
2152/15.11.2017 

1AN 

SCOLAR 

XI H-4-operator la 

masini cu comanda 

numerica 

7 S.C.AUTOWORLD S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

str.CALEA FLORESTI 

nr.145 

OPREA 

ALEXANDRU 
 

3ANI 

SCOLARI 

IX K-6-mecanic auto 

X K-2-mecanic auto 

8 
S.C.COMPEXIT TRADING 

S.R.L. 

CLUJ-NAPOCA 

CALEA TURZII nr.223 
SORIN NISTE 2675/01.10.2019 

3ANI 

SCOLARI 

IX K-7-mecanic auto 

X-K-6-mecanic auto 

       -3-tinichigiu 

vop.auto 

XI K-1-mecanic auto 

XI G-2-mecanic auto 
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        -1-tinichigiu 

vop.auto 

9 
S.C.RMB.INTER AUTO 

S.R.L 

CLUJ-NAPOCA str. 

CALEA TURZII nr.172 

 

 

EMANUEL 

FARCAS-

tinichigii 

2081/08.11.2017 
3ANI 

SCOLARI 

IX K-4-mecanic auto 

 X K-2-mecanic auto 

        -2-tinichigiu 

vop.auto 

XI K-1-mecanic auto 

        -3-tinichigiu 

vop.auto 

XI G-2-mecanic auto 

10 S.C.PROFI S.R.L. 
CLUJ-NAPOCA 

str.CALEA TURZII nr. 

TANTAU 

IOAN 
2074/08.11.2017 

3ANI 

SCOLARI 

IX K-2- mecanic auto 

XI K-1-mecanic auto 

XI G-1-mecanic auto 

        -1-tinichigiu 

vop.auto 

11 S.C.AUTO CSI S.R.L 

CLUJ-NAPOCA 

Str. LIVIU 

REBREANU nr.27 

DAVID 

VASILE 
2079/08.11.2017 

3ANI 

SCOLARI 

XI G-3-mecanic auto 

        -2-tinichigiu vop. 

auto 

X K-2-mecanic auto 

12 SC.AUTOCOMPLET S.R.L 
CLUJ-NAPOCA 

str.TRAIAN VUIA 

BERETEU 

LIVIU 
2075/08.11.2017 

3ANI 

SCOLARI 

XI G-1-mecanic auto 

        -1-tinichigiu 

vop.auto 

13 ATP MOTORS 
CALEA CLUJULUI 

SINNICOARA 

ROMITAN 

VASILE 
2078/08.11.2017 

3ANI 

SCOLARI 

XI G-2-mecanic auto 

XI K-2-mecanic auto 

14 EVW HOLDING SRL 
GILAU str. 

PRINCIPALA nr.1333 

REDNIC 

GHEORGHE 
2047/17.09.2018 

3ANI 

SCOLARI 
XI G-2-mecanic auto 

15 S.C.STIM SERVICE SRL 
FLORESTI str. 

CETATII FERMA 6 

BORA 

BOGDAN 
2072/03.10.2019 

2ANI 

SCOLARI 
XI G-2-mecanic auto 
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16 S.C.MEGASERVICE SRL 
CLUJ-NAPOCA 

str.PARIS nr. 120 

GADALEAN 

MIRCEA 
2703/03.10.2019 

1AN 

SCOLAR 
XI G-1-mecanic auto 

17 SC.SERVICE TRNS AUTO  
CLUJ-NAPOCA 

str.ALBAC nr.2 

BUNGARDEA

N  LUMINITA 
2924/25.10.2019 

1AN 

SCOLAR 

XI G-1-tinichigiu 

vop.auto 

18 S.C.ELITE COLOUR S.R.L BACIU str.VIILOR nr.8 
GAZNER 

ROBERT 
 

3ANI 

SCOLARI 
X K-2-mecanic auto 

19 S.C.RIRIANA 
Com.TURENI sat 

MICESTI nr.237 

CHICINAS 

OVIDIU 
 

3ANI 

SCOLARI 
IX K-1-mecanic auto 

20 PFA DEZSO DENES 
CAPUSUL MARE 

str.PRINCIPALA nr.64 

DEZSO 

DENES 
1714/14.09.2018 

3ANI 

SCOLARI 

XI K-1-tinichigiu auto 

 X K-1-tinichigiu auto 

21 
S.C. RMB.INTER AUTO 

S.R.L(FORD) 

SINICOARA 

str.CLUJULUI nr.15 
DAN BORHA 2082/08.11.2017 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-2-mecanic auto 

22 S.C.AUTODIAS S.R.L CALEA TURZII nr.195 
CAMPIAN 

STEFAN 
 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

23 
S.CAUTOSERVICEFKD 

S.R.L. 

TRAIAN VUIA 

nr.182A 

SZASZ 

ISTVAN 
1730/14.09.2017 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

24 S.C.ELAMARIS S.R.L  
ALIN 

MARGINEAN 
 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

25 
S.C.BIMOTOR SERVICE 

S.R.L 
   

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

26 
S.C.ATTILAS SERVICE 

S.R.L. 
   

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-tinichigiu auto 

27 
S.C.MERCH SERVICE 

AUTO S.R.L 
 IONUT CUCU  

1AN 

SCOLAR 
XI K-2-mecanic auto 

28 S.C.HAL AUTO S.R.L. 
CLUJ str. PLEVNEI 

nr.8 

HALAI 

ALEXANDRU 
 

1AN 

SCOLAR 
XI K-2-tinichigiu auto 

29 
S.C.BIFCOM S.R.L 

SUCEAGU 
Loc.SUCEAGU nr.1B 

FERENCZ 

BIKALI 
1711/14.09.2017 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 
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30 S.C.PWG SERVICE S.R.L 
CLUJ str.OASULUI 

nr.293 

DUMBRAVA

N RODICA 
1660/08.09.2017 

3ANI 

SCOLARI 
XI K-1-mecanic auto 

31 BMV.SERVICE  
PAVEL 

CATALIN 
 

1AN 

SCOLAR 
XI K-1-mecanic auto 

 

Lista contractelor de colaborare încheiate între şcoală şi agenţii economici / An şcolar 2019-2020 

Învățământ dual 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

AGENT ECONOMIC 

ADRESA AGENT 

ECONOMIC 

PERSOANA 

DE 

CONTACT 

NR. 

INREGISTRAR

E 

DURATA 

NUMAR 

DE 

ELEVI 

1. SC PRELMET SRL 
CLUJ NAPOCA,  

Primăverii, nr. 2/361 

VEREȘEZAN 

EMIL 
14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

X H -2 operator la 

mașini cu comandă 

numerică 

2. S.C. MATEX SRL 
CLUJ NAPOCA ,  

str. P-ța 1 Mai, nr. 415 

SAVU 

VIRGIL 
14/09.01.2018 3 ANI 

X H -4 operator la 

mașini cu comandă 

numerică 

 

3. 
S.C. BRIZARD ROMÂNIA 

SRL 

CLUJ NAPOCA, 

str. Vrancea, nr. 24 
RUS DANIEL 14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

X H -5 operator la 

mașini cu comandă 

numerică 

 

4. 
S.C. ULMA  PACKAGING  

SRL 

Com. APAHIDA, 

str.Constructorilor, nr. 24 

LAURA 

SĂPLĂCAN 
14/09.01.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

 

 IX G -3 operator la 

mașini cu comandă 

numerică 

 

5. S.C. BG CNC PRO   SRL 
CLUJ-NAPOCA, str.b-dul 

Muncii, nr. 12 

TRIPON 

MARIA 
24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -2 operator la 

mașini cu comandă 

numerică 
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6. S.C. NAPOMAR SRL 
CLUJ NAPOCA, 

str.b-dul Muncii, nr. 14 

CÂNDEA 

CĂLIN 
24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -6 operator la 

mașini cu comandă 

numerică 

7. S.C. AUTO CSI SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. CAMPINA, 

NR.51-53 

DAVID 

VASILE 
24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G – 2 mecanic 

auto 

IX H – 2 tinichigiu 

vopsitor auto 

8. S.C. MIPA SRL 
CLUJ NAPOCA 

, str. Traian Vuia, nr.91 

PIPAȘ 

ALEXANDR

U 

24/11.01.2019 
3 ANI 

SCOLARI 

IX G -3 mecanic auto 

IX H -3 tinichigiu 

vopsitor auto  

9. S.C. PROFI AUTO SRL 
CLUJ-NAPOCA CALEA 

TURZII 176-178 

TANTAU 

IOAN 

24/11.01.2019 

14/09.01.2018 

 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -2 mecanic auto 

IX H -2 tinichigiu 

vopsitor auto 

X H -2 tinichigiu 

vopsitor auto 

10. 
SC AUTO DIAS SERVICE 

SRL 

CLUJ NAPOCA, 

str. Calea Turzii, nr.195 

CÎMPEAN 

ȘTEFAN 
24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 
IX G -2 mecanic auto 

11. SC RIRIANA SERV. SRL 
com. TURENI, sat 

MICEȘTI, nr.237 

CHICINAȘ 

OVIDIU 
24/11.01.2019 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -1 mecanic auto 

IX H -1 tinichigiu 

vopsitor auto 

12. S.C. ATP MOTORS SRL 

SINICOARA 

STR.CLUJULUI 

NR.48 

DAMIAN 

MIHAI 

14/09.01.2018 

24/11.01.2019 

2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 

IX G -10 mecanic 

auto 

IX H – 10 tinichigiu 

vopsitor auto 

X H -5 tinichigiu 

vopsitor auto 

X G 1- mechanic auto 
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13. 
S.C. R.M.B. INTER AUTO 

SRL 

 

CLUJ-NAPOCA 

str. Calea Turzii, nr.172 

IONUȚ 

BOGDAN 

IOAN 

14/09.01.2018 

 

3 ANI 

SCOLARI 

X H -4 tinichigiu 

vopsitor auto 

14. S.C. AUTOCOMPLET SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. TRAIAN VUIA, 

NR.130 

BERETEU 

LIVIU 

14/09.01.2018 

 

3 ANI 

SCOLARI 

X H -1 tinichigiu 

vopsitor auto 

15. 

 

 

 

S.C.  ELITE COLOUR SRL 
LOC.BACIU 

Str.VIILOR NR.8 

GAZNER 

ROBERT 
14/09.01.2018 

1 AN 

SCOLAR 

 

X H -3 tinichigiu 

vopsitor auto 

 

16. 
SC ALEX AUTO SERVICE 

SRL 

CLUJ-NAPOCA, 

str.Maramureșului, nr.140 

ALEXANDR

U VAIDA 
2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
X G -1 mecanic auto 

17. 
S.C. AUTO SPORT SYSTEM 

SRL 

CLUJ-NAPOCA 

str. Popa Stănescu, nr. 10 A 

FRĂȚILĂ 

NICOLAIE 
2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
X G -1 mecanic auto 

18. 
S.C.  VOLVO ROMÂNIA 

SRL 

com.GILĂU, str. Principală 

FN 

CAPĂTA 

DORIN 
2798/07.12.2018 

3 ANI 

SCOLARI 
X G -2 mecanic auto 

19. S.C. AUTOWORLD SRL 
CLUJ-NAPOCA, 

str. Calea Florești, nr.145 

KALLO 

STEFAN 

14/09.01.2018 

24/11.01.2019 

 

3 ANI 

SCOLARI 

X G -5 mecanic auto 

X H -3 tinichigiu 

vopsitor auto 

IX H -4 tinichigiu 

vopsitor auto 

20. 
COMPANIA DE 

TRANSPORT PUBLIC CLUJ 

CLUJ-NAPOCA, 

str. B-dul 21 Decembrie 

1989, nr.128-130 

NEAG LIVIU 14/09.01.2018 
3 ANI 

SCOLARI 

X G – 11 mecanic 

auto 
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Parteneriate cu agenţii economici şi parteneriatele educaționale / An şcolar 2018-2019 

În anul şcolar 2018-2019 au fost încheiate contracte de colaborare între şcoală şi 29 de agenţi economici de profil pentru efectuare practică elevi. De 

asemenea, Au fost încheiate 27 de parteneriate sau protocoale de colaborare cu alte şcoli şi tipuri de instituţii pentru organizarea şi/sau desfăşurarea unor 

proiecte sau activităţi educative sau pentru sprijinirea şi consilierea evoluţiei elevilor în carieră. 

Lista Parteneriatelor educative (2018-2019): 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect / 

activitate 

Organizator /Coordonator Partener Acord de 

parteneriat/ 

protocol de 

colaborare 

Nr. de înregistrare 

1.  Prevenire și consiliere 

antidrog 

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj  Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

1758/28.06.2019 

2.  Proiect “Mirajul 

cunoaşterii prin farmecul 

lecturii” 

Asociaţia Epigramistilor “Satricon”, Cluj-

Napoca 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

2949/19.12.2018 

3.  Implementare program de 

perfecționare cadre 

didactice 

Asociaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale 

şi Educaționale Catharsis 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 2065/18.09.2018 

4.  CTT”Transilvania” – 

filială a CCD Cluj 

Casa Corpului Didactic Cluj Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

 

Acord de colaborare 2297/12.10.2018 

5.  Să citim împreună pentru 

un stil de viață sănătos: 

"Mens sana in corpore 

sano" 

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” 

Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I Cluj 

Napoca 

Biblioteca Județeană  

"Octavian Goga" 

Librăria Bookstory 

 

Protocol de 

colaborare 

2298/12.10.2018 

6.  Mirajul cunoașterii prin 

farmecul lecturii – cerc de 

lectură 

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” 

Școala Gimnazială  

"Ion Creangă" 

Biblioteca Județeană  

"Octavian Goga" 

Librăria Bookstory 

 

Protocol de 

colaborare 

2299/12.10.2018 

7.  Implementarea proiectului 

“Pași pe urmele lui 

Edison” 

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Liceul Borșa, Maramureș Acord de parteneriat 598/06.03.,2019 

8.  Concurs județean “Teens’ 

Quiz” 

Colegiul Tehnic Energetic Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de colaborare  2809/10.12.2018 

9.  Proiect educațional 

“Violența în mediul școlar 

– lupta pentru eradicarea 

Colegiul Tehnic Turda Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 706/19.03.2019 
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ei și a respectării dreptului 

copilului” 

10.  Prevenire abandon școlar Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Convenție de 

colaborare 

2199/01.10.2018 

11.  Geo4All Facultatea de Geografie, UBB Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 2076/31.07.2019 

12.  Dezvoltare și extindere 

rețea școli comunitare 

Fundația “Noi Orizonturi” Lupeni Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 1746/27.06.2019 

13.  Implementare Program 

“Școala pentru toți” 

Fundația “World Vision Romania” Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania 

Acord de parteneriat 129/21.01.2019 

14.  Clujul are suflet Fundația Română pentru Copii, Comunitate și 

Familie 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 1092/10.05.2019 

15.  Concurs Național de 

creaticitate: “Protegez la 

Naure” 

Fundația Pro Henri Coandă / Liceul Teoretic 

“Henri Coandă” Craiova 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania 

Acord de parteneriat 2618/16.11.2018 

16.  “Green Skills at vocational 

Education” 

Institutul Postliceal “Phoenix” Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

2274/10.08.2018 

17.  Implementare programe 

Junior Achievement 

JA România Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 2161/29.09.2018 

2040/17.09.2018 

2074/18.09.2018 

18.  Predare pentru învățare: 

modalități de eficientizare 

a învățării-preocupări ale 

școlii de azi 

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 282/07.02.2019 

19.  Proiectul “Adolescentul 

modern” 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat   396/15.02.2019 

20.  Proiectul Concurs-

Expoziție „Icoana 

Sfântului Andrei oglindită 

în sufletele românilor” 

Școala Profesională Specială „Samus” Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 2700/27.11.2018 

21.  Promovarea ofertei școlii SC New Age Radio SRL Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Prestări serviciii 

media 

1246/22.05.2019 

22.  “Punţi spre prietenie” Şcoala Gimnazială – Centru de Resurse şi 

Documentare privind Educaţia 

Înclusivă/Intgrată 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 2698/27.11.2018 

23.  Parteneriat orientare 

şcolară şi profesională 

Şcoala Gimnazială “Emil Isac” Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord de parteneriat 2387/19.10.2018 

24.  Curs de prim ajutor ȋn Şcoala Postliceală F.E.G. Colegiul Tehnic de Transporturi Acord de parteneriat 2515/07.11.2018 
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săptămâna “Școala Altfel” „Transilvania” 

25.  Educația juridică a elevilor 

din liceu 

Universitatea Creștină 

 ,,Dimitrie Cantemir” 

Facultatea de Drept Cluj-Napoca 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

774/25.10.2018 

26.  Orientare profesională a 

elevilor 

Universitatea și Științe Agricole și Medicină 

Veterinară, Cluj Napoca 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Acord bilateral de 

colaborare 

542/28.02.2019 

27.  Activități de practică 

pedagogică 

Universitatea Tehnică – Departamentul de 

Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Act adițional la 

Protocol de 

colaborare 

1486/07.06.2019 

 

Protocoale de colaborare cu agenții economici. An școlar 2018-2019 

NR. 

CRT 

DENUMIRE 

AGENT ECONOMIC 

ADRESA AGENT 

ECONOMIC 

PERSOANA 

DE 

CONTACT 

NR. 

INREGISTRARE 
DURATA 

NUMAR 

DE 

ELEVI 

1. 
S.C. COMPEXIT TRADING 

SRL 

CLUJ NAPOCA, CALEA 

TURZII 

NR. 223, 

COSTISOR 

ILINCA 
1782/20.09.2017 3 ANI SCOLARI 

XG     -2 mecanic auto 

           -4 tinichigiu auto 

XIG    -5 mecanic auto 

           -4 tinichigiu auto 

XIK    - 1tinichigiu auto 

           -1 mecanic auto 

IXK    -6 mecanic auto 

           -4tinichigiu 

XK      -2 mecanic auto 

2. 
S.C. AUTOWORLD AUDI 

SRL 

CLUJ NAPOCA , CALEA 

TURZII, 

NR. 249, 

FLOREA 

FLAVIU 
982/08.06.2017 3 ANI 

XIK    -2 tinichigiu auto 

 

3. 
S.C. AUTOWORLD 

VOLKSWAGEN SRL 

CLUJ NAPOCA, 

CALEA FLORESTI, 

NR. 145 

ROMITAN 

VASILE 
1723/14.09.2017 3 ANI SCOLARI 

XIK   -3 tinichigiu auto 

          -5 mecanic auto 

XIG   -1 tinichigiu auto  

          -1 mecanic auto 

4. 
S.C.  R.M.B. INTER AUTO 

MERCEDES SRL 

CLUJ NAPOCA, 

CALEA TURZII, NR. 172 

MURESAN 

DANIEL 
989/08.06.2017 3 ANI SCOLARI 

XIG    -3  tinichigiu auto  

XK      -5 tinichigiu auto 

XIK    -3 tinichigiu auto 

           -1 mecanic auto 
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5. S.C. BIF. COM  SRL Loc.SUCEAGU NR.1B 
FERENCZ 

BIKALI 
1711/14.09.2017 1 AN SCOLAR XI    -3 mecanic auto 

6. S.C. PRELMET SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. PRIMAVERII NR 

2/361 

VERESEJAN 

EMIL 
2064/07.11.2017 3 ANI SCOLARI 

XH   -2 operator MCN  

 

7. S.C. AUTO CSI SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. CAMPINA, 

NR.51-53 

DAVID 

VASILE 
147/12.06.2017 3 ANI SCOLARI 

IXK   -4 mecanic auto 

          -2 tinichigiu auto 

XIK   -1 mecanic auto 

          

XG   -3 tinichigiu auto 

         -4 mecanic auto 

8. S.C. BLEK CAR AUTO SRL 
CLUJ NAPOCA 

Str.BAII  NR.1 

VAJAS 

ISTVAN 
1809/26.09.2017 3 ANI SCOLARI XIK  -1 mecanic auto 

9. 
S.C. DONATH SERVICE 

SRL 

CLUJ-NAPOCA 

STR.DONATH NR2.58 

CZAKO 

CRISTINA 
1706/14.09.2017 1 AN SCOLAR XIK   -1 mecanic auto 

10. 
EUROPEAN 

FABRICATIONS 

CLUJ NAPOCA, 

STR. ORASTIE NR10 

CHETAN 

IOAN 
1040/23.05.2018 3 ANI SCOLARI XH    -2 operator MCN 

11. BG.CNC.PRO 
CLUJ NAPOCA, 

B-dul MUNCII 

BAGHIU 

EMANUEL 
1042/23.05.2018 3 ANI SCOLARI XH    -2operator MCN  

12. E VW HOLDING 

SANICOARA 

STR.CLUJULUI 

 

REDNIC 

GHEORGHE 
2047/17.09.2018 3 ANI SCOLARI 

XK    -2 mecanic auto 

XG    -2 mecnic auto 

13. S.C. ATP MOTORS SRL 

SINICOARA 

STR.CLUJULUI 

NR.48 

DEHELEAN 

FLAVIU 
980/08.06.2017 3 ANI SCOLARI 

XK      -2 mecanic auto 

XG      -1 mecanic auto 

XIG     -4 mecanic auto 

            -4 tinichigiu auto 

XIK     -1tinichigiu auto 

14. 
SC PWG AUTOSERVICE 

SRL 
STR. OASULUI NR.293 

DUMBRAVA

N RODICA 
1660/08.09.2017 3 ANI SCOLARI XK   -1 mecanic auto 

15. PFA DEZSO DENES 
CAPUSU MARE 

STR.PRINCIPALA NR.64 

DEZSO 

DENES 
1714/14.09.2018 3 ANI SCOLARI XK   -1 tinichigiu auto 

16. 
S.C. R.M.B. AUTO FORD 

SRL 

LOC. SINICOARA 

Str.CLUJULUI NR.15 
RUSU IOAN 420/12.06.2017 3 ANI SCOLARI 

XK     -3 mecanic auto  

XG     -2 mecanic auto 

XIK    -2 mecanic auto 
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IXK    -3mecanic auto 

           -2tinichigii auto 

17. S.C. SEKO SIETA SRL CLUJ-N.STR. 1MAI NR.45 
BANCEU 

EUGEN 
996/08.06.2017 3 AN SCOLARI 

XH     -6 operator MCN 

XIH    -4 operator MCN 

18. SC TWIN MOTORS SRL 

LOC. BACIU 

STR.TRANSILVANIEI 

NR.28 

VOMIR 

TEODOR 
2576/13.11.2018 3 ANI SCOLARI 

XK      -1 tinichigiu auto 

 

19. 
SC TEHNOCLIMA 

SERVICE SRL 

LUNA DE SUS 

STR.FLORILOR NR.99G 

BODEA 

IOAN 
1963/11.09.2018 1 AN SCOLAR XIK     -1 mecanic auto 

20. S.C. NIKLAS  SRL 

CLUJ NAPOCA 

STR.CORNELIU 

COPOSU, NR. 167 

OROS 

NICOLAE 
1709/14.09.2017 3 ANI SCOLARI 

XIK     -1 mecanic auto 

            -1tinichigiu auto 

XG      -2 mecanic auto 

21. S.C. AUTOCOMPLET SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. TRAIAN VUIA, 

NR.130 

BERETEU 

LIVIU 
983/08.06.2017 3 ANI SCOLARI 

XG       - 1 tinichigiu auto 

             -1 mecanic auto 

XIG      -2 mecanic auto 

             -1tinichigiu auto 

22. S.C. PROFI AUTO SRL CALEA TURZII 176-178 
TANTAU 

IOAN 
1007/18.06.2017 3 AN SCOLARI 

XG       -3 tinichigiu auto 

             -1 mecanic auto 

XIG      -2 mecanic auto 

             -1 tinichigiu auto 

XK       -1 mecanic auto 

23. 

 
S.C.  ELITE COLOUR SRL 

LOC.BACIU 

Str.VIILOR NR.8 

GAZNER 

ROBERT 
1708/14.09.2017 1 AN SCOLAR 

XIK      -1 tinichigiu auto 

XIG      -1 tinichigiu aut 

24. S.C. NICOLAE TRANS SRL AUREL VLAICU NR.42 
BALOG 

NICOLAE 
994/08.06.2017 3 ANI SCOLARI XIG      -1 mecanic auto 

25 S.C.  AUTO SEL SRL CALEA TURZII NR.170 
BAIAS 

DANIEL 
985/08.06.2017 3 ANI SCOLARI 

XIK      -2 tinichigiu auto 

 

26. HAL AUTO SRL CLUJ STR.PLEVNEI NR8 

HALAI 

ALEXANDR

U 

1838/28.09.2017 1 AN SCOLAR 

XIK      -1 tinichigiu auto 

             -2 mecanic auto 

 

27. 
S.C. AUTO SERVICE FKD 

SRL 

CLUJ-N 

TRAIAN  VUIA NR.182/A 

SZASZ 

ISTVAN 
1730/14.09.2017 3 ANI SCOLARI XK      -1 mecanic auto 

28. S.C.  NAPOMAR SA B-DUL MUNCII NR.14 
CANDEA 

CALIN 
1658/08.09.2017 3 ANI SCOLARI 

XH      -7 operator MCN 

XIH    -11 operator MCN 

29. 
S.C. BRIZARD ROMANIA 

SA 
VRANCEA NR. 24 

MARC 

VASILE 
1930/09.09.2016 3 ANI SCOLARI 

XH      -9 operator MCN 

XIH     -8 operator MCN 

XH      -4 operatorMCN 
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Parteneriate cu agenţii economici şi parteneriatele educative. An şcolar 2017-2018 

 

Au fost încheiate 41 de contracte de colaborare între şcoală şi agenţii economici de profil pentru efectuare practică  - 181 elevi. Dintre 

agenţii economici cu care colaborarea a devenit deja o tradiţie în mai multe domenii din viaţa şcolii, amintim: CTP Cluj, Napomar SA, S.C.  

Compexit  Trading SRL, S.C. Autoworld  SRL, RMB Inter Auto / Mercedes Benz, SC Polymobile SRL, SC Brizard SRL. Au fost încheiate 20 

de parteneriate sau protocoale de colaborare cu alte şcoli şi/sau alte instituţii pentru organizarea şi/sau desfăşurarea unor proiecte sau activităţi 

educative sau pentru sprijinirea şi consilierea evoluţiei elevilor în carieră. 
 

Lista Parteneriatelor educative (2017-2018): 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect / activitate Organizator /Coordonator Partener Acord de 

parteneriat/ 

protocol de 

colaborare 

Nr. de înregistrare 

1. Simpozionul Județean ,,Să cunoaștem 

matematicienii lumii" 

Liceul Teoretic „Gelu Voievod” 

Gilău 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 217 / 01.02.2018 

2. Concursul județean de cultură și 

civilizație britanică și americană 

„Teens’ Quiz”,  ed a VI-a 

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-

Napoca 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 2311/ 12.12.2017 

3. Proiectul Concurs-Expoziție „Icoana 

Sfântului Andrei oglindită în sufletele 

românilor” 

Liceul Tehnologic Special „Samus” Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 2187 / 23.11.2017 

4. Proiectul national cu participare 

internațională „Hristos Se naște, 

slăviti-L”, ed a VII-a 

Școala Gimnazială „Emil Isac” Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 2164 / 20.11.2017 

5. Concursul PC-între util și plăcut, ed a 

VI-a 

Col TEhnic Apulum Alba Iulia Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 2072 / 08.11.2017 

6. Proiectul Erasmus+ „Stand Up 

Against Bullying” 

Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Cluj 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 1823 / 27.03.2017 

7.  Ziua Europeană de Luptă împotriva 

traficului de persoane- 18 octombrie 

2017 

Agenția Națională împotriva 

Traficului de Persoane 

Centrul Regional împotriva 

Traficului de Persoane 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Parteneriat local 

pentru prevenirea 

traficului de 

persoane 

1910 / 09.10.2017 

8. Furnizarea de servicii în domeniul 

educației formale 

Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Convenție de 

colaborare 

1869 / 02.10.2017 
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9. Stabilirea condițiilor de colaborare 

între CCD și CTTT 

CCD Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de colaborare  1812 / 26.09.2017 

10 Implementare programe Junior 

Achievement 

JA România Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 12.09.2017 

11 Proiectul „STAGE-Festivalul 

International de teatru pentru liceeni” 

Fundația „Părinți din România” Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Contract de 

parteneriat 

1672 / 08.09.2017 

12. Promovarea ofertei educaționale a 

Universității Creștine ,,Dimitrie 

Cantemir” 

Educația juridică a elevilor din liceu 

Universitatea Creștină 

 ,,Dimitrie Cantemir” 

Facultatea de Drept Cluj-Napoca 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

710 / 25.05.2018 

12 Colaborarea în domeniul 

învățământului, cercetării, al practicii 

elevilor și studenților 

Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de colaborare 780 / 16.04.2018 

13. Proiectul ,,Știm ce ne înconjoară?” Liceul Teoretic  

,,Gheorghe Șincai” 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 603 / 13.03.2018 

14.  Simpozionul Național ,,Performanță 

și prestigiu în educație, 

transdisciplinaritate, creativitate” 

Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, 

Breaza 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Acord de parteneriat 349 / 16.02.2018 

15. Colaborarea centrul de zi ,,Clujul are 

suflet” 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Fundația Română pentru 

Copii, Comunitate și Familie 

Parteneriat 741 / 12.04.2018 

16. Desfășurarea evenimentului 

,,Promovarea profesiei militare și a 

ofertei educaționale a Foțelor 

Aeriene” 

Ministerul Apărării Naționale 

Centrul Militar Zonal Cluj 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania”-

insituție invitată 

Protocol de 

colaborare 

23.03.2018 

17. Proiectul educativ ,,Pași pe urmele lui 

Edison” 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Liceul Tehnologic ,,Tomșa 

Vodă”, Solca, Suceava 

Acord de parteneriat 662 / 26.03.2018 

18. Proiectul educativ ,,Pași pe urmele lui 

Edison” 

Colegiul Tehnic de Transporturi 

„Transilvania” 

Colegiul Tehnic „Raluca 

Ripan” 

Acord de parteneriat 549 / 06.03.2018 

19. Proiectul ,,Comori clujene-valori 

europene” 

Consiliul Județean Cluj Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Partener ai 

solicitantului care 

participă în 

proiectul,,Comori 

clujene-valori 

europene” 

Anexa nr. 1c la Cererea de 

finațare 

20. Acțiuni de pevenire a consumului de 

droguri, alcool, tutun, substanțe 

etnobotanice și energizanțe în școală 

 

Asociația europeană pentru 

siguranță și antidrog 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania” 

Protocol de 

colaborare 

561 / 06.03.2018 
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Protocoale de colaborare cu agenții economici. An școlar 2017-2018 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

AGENT ECONOMIC 

ADRESA AGENT 

ECONOMIC 

PERSOANA 

DE CONTACT 

NR. 

INREGISTRARE 
DURATA 

NUMAR 

DE 

ELEVI 

1. 
S.C. -COMPEXIT 

TRADING-SRL 

CLUJ NAPOCA, 

CALEA TURZII 

NR. 223, 

COSTISOR 

ILINCA 
1782/20.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI A-2 electrician electronist auto  

X G -5 mecanic auto 

X G- 5 tinichigiu vopsitor auto 

X K- 1  tinichigiu vopsitor auto 

1 mecanic auto 

2. 
S.C.- AUTOWORLD 

AUDI-SRL 

CLUJ NAPOCA , 

CALEA TURZII, 

NR. 249, 

FLOREA 

FLAVIU 
982/08.06.2017 3 ANI 

X  K-2  tinichigiu vopsitor auto 

XI A - 2 electrician electronist auto. 

3. 
S.C.- AUTOWORLD 

VOLKSWAGEN-SRL 

CLUJ NAPOCA, 

CALEA FLORESTI, 

NR. 145 

ROMITAN 

VASILE 
1723/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

X K-3 tinichigiu vopsitor auto 

X K -6 mecanic auto  

XI G-1- tinichigiu vopsitor auto 

XG-1 mecanic auto 

XI K-4 mecanic auto 

4. 
S.C- R.M.B. INTER 

AUTO MERCEDES-

SRL 

CLUJ NAPOCA, 

CALEA TURZII, NR. 

172 

MURESAN 

DANIEL 
989/08.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 

XI G-1 mecanic auto 

XI G - 1 tinichigiu vopsitor auto 

X G-3 tinichigiu vopsitor auto 

X G -1 mecanic auto  

X K-3 tinichigiu vopsitor auto 

1 mecanic auto   

XI A-2- electrician electronist auto 

5. CS-BIF. COM -SRL 
Loc.SUCEAGU 

NR.1B 

FERENCZ 

BIKALI 
1711/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI K-1 mecanic auto 

6. S.C.- AUTO DOC-SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. PLEVNEI, 

NR. 28-32 

NAGY 

ISTVAN 
990/08.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 

X K-1 mecanic auto 

XI G-1 mecanic auto 

7. S.C.- AUTO CSI-SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. CAMPINA, 

NR.51-53 

DAVID 

VASILE 
147/12.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 

X K-1 mecanic auto 

X K - 1 tinichigiu vopsitor auto 

XI G-3 mecanic auto 

XI G -1 tinichigiu vopsitor auto 

X G-1 tinichigiu vopsitor auto 

1 mecanic auto 

8. 
S.C- BLEK-CAR 

AUTO-SRL 

CLUJ NAPOCA 

Str.BAII  NR.1 

VAJAS 

ISTVAN 
1809/26.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI K-1 mecanic auto 
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9. 
SC-DONATH 

SERVICE-SRL 

CLUJ-NAPOCA 

STR.DONATH 

NR2.58 

CZAKO 

CRISTINA 
1706/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI G-1- tinichigiu vopsitor auto 

 

10. SC-. MAGOR- S.R.L. 

CLUJ NAPOCA, 

MARAMURESULUI 

NR.22-24 

SZOKE 

ZOLTAN 
1014/09.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 
X K-1 mecanic auto 

11. S.C.-OLTI DAN-SRL 
CLUJ NAPOCA, 

STR.OLTENIEI NR.21 

TANTAU 

ANDREI 
1707/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI G-2- tinichigiu vopsitor auto 

 

12. 
SC-CRETIV AUTO 

CENTER-SRL 

APAHIDA 

LIBERTATII NR.1 

 

SALAJAN 

LUCIAN 
1712/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI K-1  mecanic auto 

13. 
SC-POLY MOBIL 

OPEL-SRL 

SINICOARA 

STR.CLUJULUI 

NR.48 

DEHELEAN 

FLAVIU 
980/08.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 

X K-1 mecanic auto 

XI G-1 tinichigiu vopsitor auto 

X G-4 mecanic auto 

X G- 2 tinichigiu vopsitor auto 

XI A-2 electrician electronist auto 

14. 
S.C.- FORT 

ENGINERING-SRL 

B-DUL MUNCII 

NR.18 CLUJ 

POP GRIVASE 

VALENTIN 
1660/08.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XIH-3 OMCN 

15. 
SC-MALNASI 

PRESTAR- SRL 

CLUJ-N 

Str.BATAK BELA 

NR.24 

MALNASI 

PAUL 
1714/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI K-1 mecanic auto 

16. 
SC-R.M.B.AUTO 

FORD-SRL 

LOC. SINICOARA 

Str.CLUJULUI NR.15 
RUSU IOAN 420/12.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 

X K-2 mecanic auto 

XI G-1 tinichigiu vopsitor auto 

XI K-1 mecanic auto 

17. SC-.SEKO SIETA- SRL 
CLUJ-N.STR. 1MAI 

NR.45 

BANCEU 

EUGEN 
996/08.06.2017 

3 AN 

SCOLARI 
XH-6 OMCN 

18. 
SC.-AUTO-SAFE 

MOTOR-SRL 

LOC. FLORESTI  

STR. RAZOARE FN. 

CIOARA 

DOREL 
1715/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI G-1 tinichigiu vopsitor auto 

 

19. SC-.AXA CAR- SRL 
B-DUL.MUNCII 

NR.12 CLUJ-N. 

PASCALAU 

IOAN 
1705/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI G-1 mecanic auto 

20. S.C.- NIKLAS- SRL 

CLUJ NAPOCA 

STR.CORNELIU 

COPOSU, NR. 167 

OROS 

NICOLAE 
1709/14.09.2017 

3 ANI 

SCOLARI 

XI K-1 mecanic auto 

X K- 4 mecanic auto 

21. 
S.C. -AUTOCOMPLET-

SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. TRAIAN VUIA, 

NR.130 

BERETEU 

LIVIU 
983/08.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 

X K-1 mecanic auto 

X G-1 tinichigiu vopsitor auto 

X G -1 mecanic auto  

XI G-2 mecanic auto 

22. PFA-.GERGELLY CAPUSU MARE GERGELLY 1710/14.09.2017 1 AN XI K-2 mecanic auto 
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ISTVAN NR.275/A ISTVAN SCOLAR 

23. SC-PROFI AUTO -SRL 
CALEA TURZII 176-

178 

TANTAU 

IOAN 
1007/18.06.2017 

3 AN 

SCOLARI 

X G-2 tinichigiu vopsitor auto 

X G- 2 mecanic auto  

XI A-2 electrician electronist auto 

24. 
SC.- QUTTRONIC 

SERV.-SRL 

CLUJ NAPOCA STR. 

BRIGADIERILOR 

NR.6 

VARAN ALIN 1702/14.09.2017 
1 AN 

SCOLAR 
XI K-1 mecanic auto 

25. SC- CAROTEL-SRL 
CLUJ-N 

PIATA 1MAI NR3 

MOSUT 

CALIN 
1703/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI K-1 mecanic auto 

26. 
SC-CENTRUL THE-

INTER CARS-SRL 

CLUJ NAPOCA, 

PIATA-1MAI 4-6 

COVACIU 

PETRISOR 
1713/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI K-3 mecanic auto 

27. 
SC.- ELITE COLOUR-

SRL 

LOC.BACIU 

Str.VIILOR NR.8 

GAZNER 

ROBERT 
1708/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

X G-1 tinichigiu vopsitor auto 

XI K-2 mecanic auto  

X K-1 tinichigiu vopsitor auto 

XI G-1 tinichigiu vopsitor auto 

28. SC -A@A-SRL 

CLUJ-NAPOCA  B-

DUL MUNCII NR 

83A 

POP TIBERIU 1729/14.08.2017 
1 AN 

SCOLAR 
XI G-1 mecanic auto 

29. 
SC -.NICOLAE 

TRANS-SRL 

AUREL VLAICU 

NR.42 

BALOG 

NICOLAE 
994/08.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 
X G-1 mecanic auto 

30 SC.- AUTO SEL-SRL 
CALEA TURZII 

NR.170 

BAIAS 

DANIEL 
985/08.06.2017 

3 ANI 

SCOLARI 

X K-1 tinichigiu vopsitor auto 

 

31. HAL AUTO-SRL 
CLUJ STR.PLEVNEI 

NR8 

HALAI 

ALEXANDRU 
1838/28.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

X K-1 tinichigiu vopsitor auto 

 

32. SC.-AUTODIAS-SRL 
CALEA TURZII 

NR.195 

CAMPIAN 

STEFAN 
1701/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI K-1 mecanic auto 

33. 
SC-AUTO SERVICE 

FKD.-SRL 

CLUJ-N 

TRAIAN  VUIA 

NR.182/A 

SZASZ 

ISTVAN 
1730/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI G-1- mecanic auto 

34. 
SC-PRIVAT SERVICE-

SRL 

LOC. GILAU STR. 

PRINCIPALA  

NR.533/B 

VADAN 

VALENTIN 
1728/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI G-1 tinichigiu vopsitor auto 

 

35. SC.- IOVI- SRL 

CLUJ NAPOCA, 

STR. BELGRAD 

NR.78 

LOBODA 

MARIA 
1722/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

XI K- 2 mecanic auto 

XI G-1  tinichigiu vopsitor auto 

 

36. 
SC.- SCANIA 

ROMANIA- SRL 

COM. LUNA 

sat.LUNCANI NR372 

URCAN 

MIHAI 
1716/14.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 
XI G-1 mecanic auto 

37. SC-.OVITRANS-SRL CLUJ str.FABRICII CHICINAS 1717/14.09.2017 1 AN XI G-1 tinichigiu vopsitor auto 
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DE ZAHAR NR.116 OVIDIU SCOLAR  

38. CTP CLUJ-SA PLEVNEI NR.20-22 
MOLDOVAN 

IOAN 
 

1 AN 

SCOLAR 

XI G-2 mecanic auto 

XI A-12 electrician electronist auto 

39. SC- NAPOMAR-SA 
B-DUL MUNCII 

NR.14 
CUDOR IOSIF 1658/08.09.2017 

1 AN 

SCOLAR 

X H-12 OMCN 

XI H-10 OMCN 

40. 
SC-BRIZARD 

ROMANIA-SA 
VRANCEA NR. 24 

MARC 

VASILE 
1930/09.09.2016 

1 AN 

SCOLAR 

X H-9 OMCN 

XI H-7 OMCN 

 

 

2.3. Analiza SWOT – rezumat şi matrice 

 

Instrumentul   care ne   poate   indica  strategia   pe   care   trebuie   să   o   adoptăm  pentru dezvoltarea şcolii şi care face legătura între factorii 

externi şi cei interni este analiza S.W.O.T. (Strenghts,Weaknesses,Opportunities-combinaţie a elementelor externe, care produce avantaje semnificative 

unităţii de învăţământ, în condiţiile menţinerii unui anumit curs al acţiunii acesteia, Threats-amameninţări-combinaţie a elementelor externe, care produce 

dezavantaje semnificative unităţii de învăţământ). 

Domeniul curriculum 

 

Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 

 buna pregătire a cadrelor didactice 
 Existenţa documentelor curriculare aprobate de MEN, auxiliarelor 

curriculare, manualelor la disciplinele de cultura generala 
 rezultate la concursuri şcolare, faza judeţeană şi naţională 

 numărul şi calitatea proiectelor educative iniţiate de către şcoală 

 mobilizarea elevilor pentru participarea la sesiunile de comunicări, 

concursuri, olimpiade 

 diversitatea surselor de acces la informare, softurile educaţionale 

existente, varietatea şi numărul cărţilor din biblioteca şcolii 

 

 bagajul redus de informaţii ȋn cazul elevilor care vin 

la liceu şi, în unele cazuri, competenţe de bază 

(citire, scriere şi calcul matematic) insuficient 

dezvoltate 

 autoevaluarea nu este folosită în mod curent ca 

metodă de evaluare a elevilor 

 motivația scăzută a elevilor pentru educaţie, formare 

profesională şi dezvoltare personal 

 prezenţa elevilor la pregătirile remediale şi la 
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 cultura organizaţională 

 interes şi preocupare pentru îmbunătățirea CDL - urilor, a 

pregătirilor suplimentare de tip remedial, a adaptării curriculare 

pentru elevi cu CES 

 promovarea evaluării individualizate 

 existența unei bune relații de colaborare profesor-elev 

 sprijin acordat elevilor prin pregătire recuperatorie sau pregătire 

pentru examenele de absolvire, sprijin pentru dezvoltarea şi 

încurajarea unor talente sau abilități  prin organizarea de cercuri 

lingvistice sau ştiințifice 

 Existenţa cabinetului de consiliere psihopedagogică 

 Posibilitatea obţinerii carnetului de şofer la categoriile: AM, B, C, 

şi CE 

consultaţiile suplimentare pentru bacalaureat 

 rezultatele înregistrate la examenul şi simulările 

naţionale de bacalaureat 

 indicele anual al absenţelor nemotivate/elev şi 

numărul cazurilor speciale de absenteism (elevi cu 

risc mare de abandon, ȋn special la şcoala 

profesională) 

 numărul elevilor care lucrează ȋn timpul anului şcolar 

 dificultăţi în realizarea instruirii  practice datorată 

desfăşurării activităţilor cu întreaga clasă, atât la 

laborator, cât şi la atelierele-şcoală 

 

 

 

Oportunităţi 

 

 

Ameninţări 

 orientarea programelor şcolare către formarea abilităţilor cerute pe 

piaţa muncii 

 existența standardelor de pregătire profesională şi ocupațională 

 cererea pieţei muncii pentru calificări profesionale promovate de 

şcoală 

 Accesare fonduri nerambursabile prin depunere aplicaţii noi pentru 

proiecte europene şi Proiectul ROSE, SLG, runda a III-a  

 lipsa manualelor la unele disciplinele tehnice 

 nivelul de trai scăzut determină unii elevi să 

abandoneze şcoala pentru a se încadra în muncă şi a 

sprijini familia 

 scăderea populației şcolare, respectiv a numărului 

absolvenţilor clasei a VIII-a 

 

 

Domeniul management şcolar 

 

Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 

 comunicarea în şcoală la toate nivelurile 

 buna colaborare între echipa managerială, membrii CEAC, CA şi 

 

 număr mare de absenţe nemotivate/elev şi al 

cazurilor speciale de absenteism monitorizate şi 
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cadrele didactice, în vederea unui învăţământ de calitate 

 sprijinirea elevilor cu performanțe şcolare prin premii şi ajutor 

financiar 

 parteneri identificaţi care sprijină eforturile şcolii pentru elevii cu 

situaţie materială precară 

 numărul cadrelor didactice din şcoală care deţin calitatea de experţi 

în management educaţional 

raportate lunar 

 numărul elevilor repetenţi sau retraşi 

 ȋn unele situaţii, management deficitar la niveul 

catedrelor şi al comisiilor metodice 

 managementul conflictelor la nivelul clasei de elevi 

 

Oportunităţi 

 

 

Ameninţări 

 

 oportunități de formare continuă în domeniul managementului 

educaţional 

 

 insuficienta pregătire psihopedagogică a 

profesorilor debutanţi 

 

 

 

Domeniul resurse umane 

 

Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 

 corp profesoral 100% calificat în domeniul de activitate 

 implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice 

auxiliare, articole de specialitate 

 interesul cadrelor didactice pentru continua perfecţionare şi 

implicarea acestora în noile curricule şi metode de învăţare 

 majoritatea cadrelor didactice titulare au obţinut gradul didactic I şi 

II în învăţământ 

 implicarea personalului nedidactic şi auxiliar în buna desfăşurare a 

activităţii instructiv- educative 

 cooptarea profesorilor şcolii ca metodişti, experţi ARACIP, 

formatori sau mentori, ca rezultat al experienţei profesionale a 

 

 formalism în proiectarea didactică, în învăţarea 

centrată pe elev, în învăţarea diferenţiată şi în 

adaptarea curriculară la nevoile specifice ale 

elevilor şi formaţiunilor de studiu 

 inconsecvenţă în asumarea responsabilităţilor şi a 

termenelor 

 număr mic de cadre didactice care utilizează TIC şi 

metode alternative în predare, învăţare şi evaluare 

 recompensele financiare pentru activităţi de 

excepţie sunt puţin stimulative, şcoala neavînd un 

program financiar disponibil pentru astfel de 



168 

 

acestora 

 cursurile/programele de formare urmate pentru predarea online pe 

Platforma Gsuite for E 

 

activitaţi 

 numărul mare al profesorilor suplinitori care 

„tranzitează”, anual, instituţia 

 dificultăţi în asigurarea şi păstrarea continuităţii 

personalului didactic de predare în limba maghiară 

la anumite discipline 

 

Oportunităţi 

 

 

Ameninţări 

 diversificarea oportunităților de formare continua şi a furnizorilor 

de formare acreditaţi 

 agent economic partener membru în CLDPS 

 

 lipsa unei legislaţii ferme în salarizarea personalului 

didactic în funcţie de prestaţia individuală şi 

performanţe obţinute cu elevii 

 schimbări dese în legislația şcolară 

 scăderea prestigiului meseriei de dascăl 
migraţia personalului didactic spre alte domenii de activitate 

 

 

Domeniul resurse financiare şi materiale 

 

Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 Identificarea unor surse de finanţare extrabugetare şi obţinerea de 

venituri proprii 

 Existenţa unui proiect de venituri şi cheltuieli fundamentat,  în 

concordanţă cu nevoile reale ale şcolii 

 spaţii de învăţământ generoase, atât ca săli de clasă cât şi ca 

laboratoare şi ateliere 

 dotarea laboratoarelor de specialitate 

service-ul auto pentru elevi 

 

 dezinteresul elevilor şi al unor cadre didactice în 

îngrijirea materialului didactic şi a spaţiului în care 

se desfăşoară orele 

 

Oportunităţi 

 

 

Ameninţări 
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 resurse de finanţare extrabugetare 

 reducerea abandonului şcolar prin acordarea burselor de merit, 

sociale, profesionale şi „Bani de liceu” 

 Selectarea şcolii noastre ȋn cadrul Proiectului ROSE, SLG, runda a 

III-a pentru scriere şi depunere proiect  

Proiectele europene: parteneriate strategice Erasmus+ aflate ȋn derulare 

 

 restricții legislative în achiziționare de echipamente  

şi stimularea personalului din veniturile proprii ale 

instituţiei 

 

 

 

Domeniul relaţii comunitare şi dezvoltare organizaţională 

 

Puncte tari 

 

 

Puncte slabe 

 

 numărul parteneriatelor de colaborare cu agenţii economici, alte 

şcoli, instituţii, ONG-uri şi Fundaţii, reprezentanţi ai autorităţilor 

publice locale 

 colaborarea cu serviciile de asistenţă socială, reprezentanţi ai 

grupurilor vulnerabile pentru elevii de etnie rromă şi alţi 

reprezentanţi ai comunităţii locale 

 parteneriate educaţionale cu şcoli din Europa 

 posibilităţi de autofinanţare prin închirierea spaţiilor disponibile ale 

şcolii 

 elaborarea şi revizuirea constantă a  Planului de acţiune  al şcolii  

pentru a răspunde atât nevoilor proprii de dezvoltare ale elevilor, cât 

şi ale comunităţii locale şi regionale 

 aplicarea programelor naţionale de reformă ale învăţămăntului 

profesional şi tehnic 

 

 

 un grad de implicare scăzut din partea părinţilor în 

educarea propriilor copii cât şi  în colaborarea cu 

şcoala 

 nerealizare învăţământ de tip dual la şcoala 

profesională pentru anul şcolar 2017-2018 (situaţie 

remediată ȋn anul şcolar 2018-2019) 

 

 

 

Oportunităţi 

 

 

Ameninţări 
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 susţinerea unităţii şcolare de către Primăria Municipiului Cluj- 

Napoca şi de Consiliul Judeţean Cluj 

 interesul agenţilor economici pentru colaborare cu instituţia noastră 

şcolară 

 creşterea cererilor de recalificare în rândul adulţilor  

 Posibilitatea de colaborare cu alte instituţii prin reţele parteneriale 

 

 instabilitate socială, economică şi politică 

 schimbări dese de ordin legislativ 

 instabilitate economică a instituţiilor potenţial 

partenere 

 

 

Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are numeroase puncte tari şi oportunităţi legate de creşterea cererii pentru calificări în domeniul tehnic, 

resurse umane şi infrastructură, aspecte care pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea colegiului nostru.
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2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare. Priorităţile şi obiectivele 

generale  

Coroborând rezultatele analizei SWOT cu dovezile colectate în cadrul analizelor interne şi 

externe pot fi identificate, în rezumat, următoarele aspecte care necesită dezvoltare:  

 rezultatele elevilor la ȋnvăţătură, la examenele naţionale de bacalaureat şi de 

certificare a competenţelor profesionale, atât ca număr al elevilor înscrişi la aceste 

examene, cât şi ca rezultate sau prestaţie; 

 numărului de absenţe nemotivate/elev; 

 formarea continuă a tuturor cadrelor didactice, în special în domeniul utilizării noilor 

tehnologii, cu aplicabilitate directă în procesul de predare, învăţare şi evaluare, dar şi 

formarea continuă în domeniul cunoaşterii limbii engleze, pentru susţinerea 

proiectelor europene ale şcolii; 

 eficientizarea demersului de centrare pe elev a întregului proces educaţional, ţinând 

cont, atât de cunoştinţele anterioare, experienţa de viaţă, potenţialul şi nevoile de 

dezvoltare ale fiecărui elev, cât şi de nevoile specifice ale clasei de elevi; 

 motivaţia pentru învăţare a elevilor, dar şi gradul lor de implicare directă, activă, 

participativă în propriul procesul de educaţie, dezvoltare personală şi profesională; 

 participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare de specialitate şi performanţele 

demonstrate ale acestora, în special, la disciplinele tehnice; 

 inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii în domeniul şi specializarea pentru care s-au 

calificat; 

 comunicarea cu părinţii şi manifestarea interesului acestora pentru sprijinirea 

demersului cadrelor didactice de instruire, educare şi formare profesională a elevilor; 

 gradul de implicare al fiecărui membru al personalului în îndeplinirea 

responsabilităţilor care îi revin, pentru promovarea excelenţei în educaţie, dar şi 

coparticiparea echitabilă la identificarea, asumarea, planificarea, implementarea,  

monitorizarea, revizuirea şi atingerea ţintelor şi obiectivelor strategiei de acţiune şi 

dezvoltare a colegiului; 

 componenta de marketing educaţional. Promovarea imaginii şi a proiectelor şcolii ȋn 

comunitatea locală, naţională şi internaţională. 

 extinderea reţelei de parteneriate şi colaborări cu toate categoriile de parteneri sociali 

şi eficientizarea colaborărilor existente, funcţionale unele, doar la nivel formal sau 

scriptic; 

 realizarea unei reţele parteneriale cu agenţi economici, ONG-uri şi Fundaţii cu care 

şcoala colaborează deja, IŞJ Cluj, CNDÎPT şi reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale pentru implementarea învăţământului dual la şcoala profesională şi dezvolarea 

domeniului „Mecanică”, în care se încadrează majoritar, numărul  calificărilor 

profesionale promovate de către instituţia noastră de învăţământ; 

 accesarea de fonduri nerambursabile prin depunerea cel puţin a unei aplicaţii ȋn cadrul 

proiectelor ROSE şi/sau POCU. 

 

Ca umare, din rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare, pentru perioada: 

2017-2021 rezultă următoarele  PRIORITĂŢI ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

1. Promovarea excelenţei şi a egalităţii şanselor în actul educaţional, în dezvoltarea 

individuală şi profesională a elevilor, pentru integrarea activ participativă în viaţa 

comunităţii, creşterea şanselor de promovare a examenelor naţionale, de inserţie în 

specialitate, pe piaţa muncii şi tranziţie ȋn ȋnvăţământul terţiar. 
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2. Dezvoltarea componentei de marketing educaţional. Promovarea imaginii şcolii în 

comunitatea locală, naţională şi internaţională. 

3. Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi a 

performanţelor demonstrate, în special la disciplinele tehnice. 

4. Formarea continuă şi transferul de bune practici intern şi extern, colaborarea  

eficientă cu partenerii sociali. 

 

 

 

Partea a 3-a Plan obiective, ținte, acțiuni 

 

 

3.1. Obiectivele (specifice) şi ţintele şcolii până în anul 2021 

 

 

 
PRIORITĂŢI 

 
OBIECTIVE 

 
ŢINTE 

PRIORITATEA 1 

 

Promovarea excelenţei şi 

a egalităţii şanselor în 

actul educaţional, în 

dezvoltarea individuală şi 

profesională a elevilor, 

pentru integrarea activ 

participativă în viaţa 

comunităţii, creşterea 

şanselor de promovare a 

examenelor naţionale, de 

inserţie, în specialitate, pe 

piaţa muncii şi tranziţie 

ȋn ȋnvăţământul terţiar 

O.1. Creşterea numărului orelor de 

curs şi diversificariea tipurilor de 

activitate remedială care, prin 

promovarea metodelor alternative, 

centrate pe elev, de predare, învăţare şi 

evaluare, să stimuleze motivaţia 

elevilor pentru performanţă şcolară, 

promovare a examenelor naţionale,  

dezvoltare personală şi profesională. 

1.1. Centrarea activităților de învăţare 

pe  achiziţiile anterioare şi pe 

nevoile de dezvoltare  specifice, 

individuale sau de grup, ale elevilor  

1.2. Ȋncurajarea muncii în echipă şi 

dezvoltarea competentelor 

antreprenoriale ale elevilor 

1.3. Promovarea unui sistem unitar de 

evaluare a elevilor 

1.4. Dezvoltarea competenţelor cadrelor 

didactice de utilizare a noilor 

tehnologii, prin urmarea unor 

programe de formare continuă, care 

să susţină valorificarea reţelelor de 

calculatoare, a softurilor 

educaţionale şi a celorlalte dotări 

existente în colegiu 

1.5. Creşterea calității demersului 

didactic prin respectarea stilurilor 

de învățare ale elevilor şi a 

Până în 2021: 

Creşterea anuală a  

procentului de 

promovabilitate pe şcoală 

cu 1% 

Creşterea anuală a 

procentului de 

promovabilitate a 

examenului de bacalaureat 

cu 1,50% 

Creşterea anuală cu 1%  a 

procentului de absolvenţi 

care promovează examenele 

de bacalaureat şi de 

certificare a competenţelor 

profesionale, prin raportare 

la numărul elevilor înscrişi 

la începutul fiecărui an 

şcolar 

Creşterea anuală cu 1% a 

numărului cadelor didactice 

care utilizează noile 

tehnologii în procesul de 

predare, învăţare şi 

evaluare. 
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cerinţelor educative speciale ale 

acestora (unde este cazul) 

1.6. Evaluarea periodică a evoluţiei 

elevilor 

1.7. Monitorizarea participării elevilor 

la programele de ȋnvăţare remedială 

oferite de către şcoală 

1.8. Monitorizarea prezenţei elevilor din 

clasele terminale la orele de curs şi 

la pregătirile suplimentare pentru 

Bacalaureat,  monitorizarea 

stadiului de realizare a proiectelor şi 

a pregătirii pentru examenul de 

certificare a competenţelor 

profesionale 

1.9. Organizarea în fiecare semestru a 

unei simulări de bacalaureat la 

disciplinele de examen 

1.10. Accesare fonduri nerambursabile 

prin depunere aplicaţie ȋn cadrul 

proiectului ROSE, SLG, runda a 

III-a pentru susţinere activităţi ȋn 

scopul creşterii ratei de promovare 

a examenelor naţionale 

O.2 Creşterea motivaţiei pentru 

învăţare, implicarea activă şi 

participativă a elevilor în propriul 

procesul de educaţie, dezvoltare 

personală şi profesională 

2.1. Verificarea periodică a formării 

competenţelor de bază (abilităţi de 

comunicare, scriere, calcul matematic, 

etc.) 

2.2. Revizuirea măsurilor de 

recompensare pozitivă, disciplinare şi 

administrative pentru descurajarea, 

combaterea şi reducerea numărului de 

absenţe şi prevenirea abandonului şcolar 

1.3. Organizarea,  pe tot parcursul 

anului, a activităţilor/programelor 

suplimentare de învăţare remedială 

1.4. Prevenirea şi reducerea cazurilor 

de violenţă prin întâlniri individuale 

cu elevii-problemă, consilierea şi 

revalorizarea acestora 

1.5. Promovarea prin activităţi 

educative a unor valori şi atitudini 

precum: respectul faţă de sine şi faţă 

de celalţi, autodisciplina, încrederea 

în forţele proprii şi respectarea 

Scăderea anuală cu 1% a 

numărului absenţelor 

nemotivate/elev 

Scăderea anuală cu 1% a 

numărului cazurilor 

speciale de absenteism ale 

elevilor din ȋnvăţământul 

obligatoriu expuşi riscului 

de abandon şcolar 

Scăderea cu 10% a 

numărului elevilor care nu 

au dezvoltate competenţele 

de bază de comunicare, 

scriere şi calcul matematic, 

şi reducerea cu 5% a 

numărului elevilor 

sancţionaţi pentru abateri 

disciplinare şi nerespectarea 

regulamentului şcolar. 

Creşterea cu 2% a 

numărului programelor sau 

activităţilor educative care 

promovează valori şi 

atitudini dezirabile 

convieţuirii sociale şi 

dezvoltării armonioase a 
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demnităţii umane 

1.6. Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente  între profesori, 

elevi şi părinţi, urmărindu-se 

constant progresul şcolar al 

educabililor 

 

Eul-ui individual.  

PRIORITATEA 2 

Dezvoltarea componentei 

de marketing educaţional. 

Promovarea imaginii 

şcolii în comunitatea 

locală, naţională şi 

internaţională. 

 

O.3. Corelarea planului de şcolarizare 

cu priorităţile şi tendinţele de 

dezvoltare economică regională şi 

locală 

 

3.1.  Dezvoltarea serviciilor de 

consiliere oferite elevilor, de orientare şi 

informare privind cariera 

3.2. Încheierea de noi parteneriate cu 

agenţi economici care pot sprijini 

pregătirea practică a elevilor şi oferă 

oportunităţi de angajare după terminarea 

studiilor 

3.3. Corelarea ofertei de formare 

profesională cu cererea pieţei din 

regiune, astfel încât să fie acoperite 

domeniile prioritare de dezvoltare 

economică specifice  

 

Până în 2021, creşterea cu 

5% a numărului 

programelor de consiliere 

şcolară a elevilor privind 

cariera şi eficientizarea 

celor existente. 

Implementarea şi 

dezvoltarea învăţământului 

de tip dual la şcoala 

profesională şi creşterea cu 

30% a numărului 

absolvenţilor de şcoală 

profesională care se 

angajează la agenţii 

economici la care au 

efectuat practica. 

Creştera cu 20% a 

numărului absolvenţilor de 

liceu care îşi continuă 

studiile şi / sau se angajează 

în domeniul pentru care s-

au pregătit. 

 

O.4. Eficientizarea relaţiilor şcoală-

comunitate şi implicarea părinţilor în 

viaţa şcolii, creşterea prestigiului 

şcolii în comunitate, atragerea 

partenerilor dornici să sprijine 

financiar şi logistic activitatea 

educativă 

4.1 Implicarea părinţilor în activităţile 

şcolii 

4.2. Realizarea unor schimburi de 

bune practici în cadrul 

parteneriatelor cu alte şcoli sau 

înstituţii 

4.3. Optimizarea gestionării 

fondurilor bugetare şi a veniturilor 

proprii 

4.4. Continuarea proiectelor 

europene aflate în derulare şi 

susţinerea unor iniţiative noi de 

colaborare cu şcoli europene 

Până în 2021, prin 

eficientizarea 

parteneriatului: şcoală -  

familie - reprezentanţi ai 

autoritătilor publice şi 

locale 

creşterea cu 20% a 

numărului părinţilor care 

sprijină logistic şi financiar 

activităţile educative din 

şcoală şi Asociaţia 

părinţilor. 

Obţinerea unui titlu nou de: 

„Şcoală europeană”. 

Constituirea unei reţele 

parteneriale funcţionale 

pentru dezvoltarea 

domeniului „Mecanică”. 

Creşterea cu 20% a 

numărului elevilor şi 

cadrelor didactice implicate 
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4.5. Implicarea elevilor în activităţi 

de voluntariat la nivelul comunităţii 

4.6. Promovarea imaginii şcolii prin 

participarea cadrelor didactice la 

sesiuni de comunicări ştiinţifice, 

conferinţe şi simpozioane  

 

în activităţi de voluntariat. 

 

PRIORITATEA 3 

Îmbunătăţirea 

participării elevilor la 

olimpiade şi concursuri 

şcolare şi a 

performanţelor 

demonstrate, în special la 

disciplinele tehnice 

 

O.5. Stimularea şi punerea în valoare a 

elevilor şi tinerilor capabili de 

performanţe prin concursuri şi 

olimpiade şcolare şi a cadrelor 

didactice care i-au pregătit 

1.1. Organizarea şi monitorizarea 

activităţilor de pregătire pentru 

concursuri şcolare și olimpiade 

1.2. Îmbunătăţirea dotării 

laboratoarelor de specialitate şi a 

atelierelor de instruire practică 

1.3. Extinderea ofertei de cercuri 

ştiinţifice şi tehnice  

1.4. Ȋmbunătăţirea condiţiilor de 

organizare şi desfăşurare a 

concursurilor interregionale şi a 

proiectelor judeţene si locale, 

iniţiate, organizate şi coordonate de 

către şcoală 

1.5. Armonizarea ofertei de activităţi 

extracurriculare şi extrașcolare cu 

solicitările elevilor 

Până în 2021, obţinerea a 

cel puţin 3 premii sau 

menţiuni la faza naţională a 

Olimpiadei interdisciplinare 

tehnice şi creşterea cu 20% 

a numărului de premii 

obţinute la concursuri şi 

olimpiade şcolare (printr-o 

creştere anuală de minim 

5%) 

PRIORITATEA 4 

 

Formarea continuă şi 

transferul de bune 

practici intern şi extern, 

colaborarea  eficientă cu 

partenerii sociali 

O.6 Continuarea reformei resurselor 

umane prin cursuri de formare oferite 

de unităţi abilitate şi a diseminării 

rezultatelor aplicării achizițiilor 

dobândite în interiorul şcolii. 

Până în 2021, 100% din 

cadrele didactice titulare în 

şcoală vor participa la 

cursuri de formare continuă 

în vederea achiziţiei de noi 

competenţe care vor fi 

utilizate în procesul de 

predare, învăţare, evaluare 

şi în managementul clasei 

de elevi 

O7. Armonizarea strategiilor didactice 

în acord cu cerinţele pieţei muncii din 

UE, cu tipurile de inteligenţe şi 

stilurile de învăţare ale elevilor 

Până în 2021, 100% dintre 

elevi beneficiază de 

strategiile moderne de 

predare, învăţare şi evaluare 

şi 95% dintre ei dobândesc 

competenţele necesare 

obţinerii calificărilor 

recunoscute în UE. 
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3.2. ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ (INCLUZÂND RESPONSABILITĂŢI, TERMENE ŞI RESURSELE) 

ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

I. Priorităţi: 

1. Promovarea excelenţei şi a egalităţii şanselor în actul educaţional, în dezvoltarea individuală şi profesională a elevilor, pentru integrarea 

activ participativă în viaţa comunităţii, creşterea şanselor de promovare a examenelor naţionale, de inserţie în specialitate, pe piaţa muncii şi 

tranziţie ȋn ȋnvăţământul terţiar. 

2. Dezvoltarea componentei de marketing educaţional. Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, naţională şi internaţională. 

3. Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi a performanţelor demonstrate, în special la disciplinele tehnice. 

4. Formarea continuă şi transferul de bune practici intern şi extern, colaborarea  eficientă cu partenerii sociali. 

II. Obiective specifice, ţinţe, context, acţiuni, indicatori de performanţă, resurse necesare, monitorizare şi evaluare: 

 

1. Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură şi, în mod special, la examenele de absolvire prin: 

 

1.1. Creşterea numărului orelor de curs care, prin promovarea metodelor alternative, centrate pe elev, de predare, învăţare şi evaluare, să 

stimuleze motivaţia elevilor pentru performanţă şcolară, dezvoltare personală şi profesională. 

1.2. Creşterea motivaţiei pentru învăţare, implicarea activă şi participativă a elevilor în propriul procesul de educaţie, dezvoltare personală şi 

profesională. 

 

 

 
Prioritate 1.  Promovarea excelenţei şi a egalităţii şanselor în actul educaţional, în dezvoltarea individuală şi profesională a elevilor, pentru integrarea activ 

participativă în viaţa comunităţii, creşterea şanselor de promovare a examenelor naţionale, de inserţie în specialitate, pe piaţa muncii şi tranziţie ȋn ȋnvăţământul 

terţiar. 

Obiectiv: 1.1. Creşterea numărului orelor de curs şi diversificarea tipurilor de activitate remedială care, prin promovarea metodelor alternative, centrate 

pe elev, de predare, învăţare şi evaluare, să stimuleze motivaţia elevilor pentru performanţă şcolară, promovare a examenelor naţionale,  dezvoltare 

personală şi profesională. 

Ţintă: Creşterea cu 5% a numărului mediilor generale ale elevilor între 7.00 şi 8.99, creşterea procentului de promovabilitate la Bacalaureat cu 2% şi realizarea 

procentului de 95%, înscriere şi absolvire pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale, prin raportarea la numărul de elevi înscrişi la începutul 

anului şcolar în clasele terminale. 
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Context: Creşterea atractivităţii orelor de curs stimulează motivaţia elevilor pentru învăţare şi dezvoltare personală, fapt care duce la scăderea numărului de absenţe 

nemotivate, evitarea eşecului şcolar, creşterea performanţei şcolare şi, implicit, a rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat şi de atestare a competenţelor 

profesionale. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabili Termen de 

finalizare 

Indicatori de performanţă Parteneri Resurse 

materiale 

Surse de 

finanţare 

 

Centrarea 

activităților de 

învăţare pe  

achiziţiile 

anterioare şi pe 

nevoile de 

dezvoltare  

specifice, 

individuale sau de 

grup, ale elevilor  

 

-testele de evaluare 

iniţială sunt astfel 

concepute încât 

evaluează corect 

achiziţiile anteriore ale 

elevilor şi identifică cu 

exactitate nevoile de 

dezvoltare  specifice, 

individuale sau de 

grup ale acestora 

-testele de progres şi 

finale evaluează corect 

si înregistrează 

progresul elevlor în 

dobândirea şi/sau 

dezvoltarea 

competenţelor 

generale şi specifice 

fiecărei discipline de 

studiu 

- proiectarea şi 

avizarea  planurilor de 

remediere a lacunelor 

elevilor şi de învăţare 

diferenţiată 

cadrele 

didactice 

director 

şefi catedre 

responsabil 

CEAC 

 

 

21 

septembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termene de 

evaluare 

sumativă şi 

finală 

consemnate 

în 

planificarile 

cadrelor 

didactice 

 

-interpretarea comparativă  

a  rezultatelor obţinute la 

testele iniţiale cu nivelul de 

pregătire pe care elevii 

trebuie să-l aibă, 

corespunzător vârstei şi 

formaţiunii de studiu din 

care fac parte 

-proiectarea didactică  pe 

unităţi de învăţare ţine cont 

de achiziţiile anterioare ale 

elevilor, nevoile de 

dezvoltare  specifice, 

individuale sau de grup, ale 

acestora 

- scăderea numărului 

elevilor corigenţi sau 

amânaţi la sfârşitul 

semestrului I şi II, 

comparativ cu anul şcolar 

anterior 

- creşterea cu 5% a 

numărului mediilor 

generale ale elevilor între 

7.00 şi 8.99, comparativ cu 

anul şcolar anterior 

DPPD Cluj-

Napoca 

CCD Cluj 

 

consumabile, 

materiale şi 

echipamente 

didactice 

 

 

buget 

 

Ȋncurajarea muncii 

-susţinere de lecţii 

inter şi 

 

cadre didactice 

 

Sem. I şi sem 

 

-numărul lecţiilor inter şi 

 

reprezentanţi ai 

 

consumabile, 

 

Buget 
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în echipă şi 

dezvoltarea 

competenţelor 

antreprenoriale ale 

elevilor 

 

transdisciplinare 

- planul activităţilor 

educative şcolare şi 

extraşcolare 

- fixarea săptămănii 

„Şcoala Altfel”, 

întocmirea planului de 

activităţi şi a orarului 

-plan de pregătire 

suplimentară a elevilor 

pentru competiţii 

şcolare 

-suplimentar faţă de 

disciplínele economice 

studiate, realizarea de 

CDL-uri care să 

propună dezvoltarea 

competenţelor 

antreprenoriale ale 

elevilor 

-activităţi metodice 

-întâlniri ale 

Consiliilor clasei 

-reducerea cazurilor de 

indisciplină 

-reducerea numărului 

absenţelor 

-rezultate mai bune la 

învăţătură 

şefi catedre 

responsabil 

comisie pentru 

curriculum 

directoi 

 

 

II 

Săptămâna 

„Şcoala 

Altfel” 

transdisiplinare 

-planificare activităţi  şi 

raport pentru săptămâna 

„Şcoala Altfel” 

-numărul parteneriatelor cu 

alte instituţii, fundaţii şi 

ONG-uri pentru realizarea 

activităţilor educative 

nonformale 

-numărul premiilor, 

menţiunilor şi a diplomelor 

de participare ale elevilor la 

diferite competiţii şi 

concursuri şcolare 

-scăderea procentului 

absenţelor nemotivate prin 

raportare la numărul de 

elevi, comparativ cu anul 

şcolar anterior 

-reducerea numărului 

cazurilor de indisciplină 

consemnate în Registrul de 

procese verbale al Comisiei 

de prevenire şi reducere a 

violenţei în mediul şcolar, 

comparativ cu anul şcolar 

anterior 

-numărul elevilor care 

participă la activităţi de 

educaţie nonformală-

creşterea indicelui de 

promovabilitate, 

comparativ cu anul şcolar 

anterior 

comunităţii 

locale 

reprezentanţi ai 

altor instituţii, 

fundaţii şi 

ONG-uri 

partenere 

-agenţi 

economici de 

profil 

 

cărţi, materiale 

didactice 

servicii 

comunicare 

 

Fonduri 

extrabugetare 

(donaţii, 

sponsorizări) 

Fondul 

Asociaţiei de 

părinţi 
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Promovarea unui 

sistem unitar de 

evaluare a elevilor 

 

-existenţa unor teste 

tip şi a baremelor 

unitare de corectare la 

toate disciplinele 

-workshop-uri ale 

comisiilor metodice pe 

tema evaluării unitare 

-scăderea numărului 

mediilor sub 5 

- exemple de bune 

practici de evaluare în 

disciplină prezentate în 

CP 

şefi de catedre, 

comisii 

metodice, 

cadre didactice 

permanent număr întâlniri comisii 

metodice 

numărul de medii sub cinci 

la sfârşitul sem. I şi II, 

comparativ cu anul şcolar 

anterior 

existenţa unor teste tip şi a 

baremelor unitare de 

corectare la toate 

disciplinele 

-numărul exemple de bune 

practici de evaluare în 

disciplină prezentate în CP 

IŞJ Cluj 

MENCŞ 

CCD Cluj 

Furnizori de 

programe de 

studii/formare 

continuă în 

domeniul 

evaluării 

educaţionale 

servicii 

comunicare 

consumabile 

buget 

 

Dezvoltarea 

competenţelor 

didactice prin 

programe de 

formare ce susţin 

valorificarea 

reţelelor de 

calculatoare şi a 

softurilor 

educaţionale 

existente în colegiu 

 

 

-participarea cadrelor 

didactice la 

programe/cursuri de 

formare continuă care 

au ca tematică 

implementarea TIC şi 

a noilor tehnologii în 

didactica disciplinei 

-monitorizarea 

implementării 

achiziţiilor dobândite 

în cadrul programelor, 

cursurilor de formare 

continuă absolvite, la 

orele de curs 

 

director 

şefi de catedre 

responsabil 

formare 

formare 

continuă 

cadrele 

didactice care 

nu au urmat 

programe/curs

uri de formare 

continuă care 

au ca tematică 

implementarea 

TIC şi a noilor 

tehnologii în 

didactica 

disciplinei 

 

Sfârşitul sem 

II 

 

-existenţa diagnozei de 

nevoi şi a listei cadrelor 

didactice  care nu au urmat  

programe/cursuri de 

formare continuă care au ca 

tematică implementarea 

TIC şi a noilor tehnologii în 

didactică disciplinei 

-numărul adeverinţelor, 

certificatelor, atestatelor şi 

suplimentelor descriptive 

obţinute de către cadrele 

didactice la cursurile 

menţionate 

-creşterea numărului de ore 

în laboratorul AeL 

-numărul  softurilor 

educaţionale achiziţionate 

de şcoală, la solicitarea 

cadrelor didactice  

 

CCD Cluj 

Alţi furnizori de 

formare 

continuă pentru 

cadrele didactice 

 

 

tehnică de 

calcul 

softuri 

educaţionale 

dotarea cu 

ecipamente IT 

videoproiectoa

re şi ecrane de 

proiecţie  

conexiune 

funcţională la 

internet 

„biblioteca 

virtuală” a 

cadrelor 

didactice 

 

Buget 

Venituri 

proprii 
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Creşterea calității 

demersului didactic 

prin respectarea 

stilurilor de 

învățare ale 

elevilor şi a 

cerinţelor 

educative speciale 

ale acestora (unde 

este cazul) 

 

-aplicarea de 

chestionare pentru 

identificarea stilurilor 

de învăţare ale elevilor 

-alcătuirea unei liste, 

la nivel de unitate 

şcolară, a elevilor cu 

CES, care au la dosar 

certificate medicale în 

acest sens 

-Numirea 

responsabililor de caz 

pentru elevii cu CES, 

întocmire şi aplicare  

planurilor de servicii, a 

planuri de dezvoltarea 

individuală şi a 

rapoartelor de 

monitorizare, avizate 

de CJRAE (dacă vor 

exista elevi cu CES) 

consilier şcolar 

diriginţi 

director 

6 octombrie  

2020 

 

 

 

 

 

octombrie  

2020 

 

 

 

octombrie  

2020 

 

 

 

 

 

 

iunie 2021 

-existenţa, în coperta 

interioară a cataloagelor, a 

tabelelor care indică 

stiturile de învăţare 

predominante, individuale 

si de grup,  ale elevilor 

clasei 

-proiectare didactică pe 

unităţi de învăţare  indică 

metode de lucru diferenţiate 

conform stilurilor de 

învăţare ale elevilor şi 

cerinţelor educative 

speciale ale acestora, acolo 

unde este cazul 

- calitatea planurilor de 

servicii oferite, numărul şi 

calitatea planurilor 

individuale de învăţare şi 

dezvoltare personală, 

avizate de CJRAE, pentru 

elevii cu CES 

-existenţa rapoartelor de 

monitorizare a serviciilor 

oferite elevilor cu CES 

 

CJRAE Cluj 

ONG-uri şi 

Fundaţii 

partenere 

baterii de teste 

chestionare 

cărţi 

material 

didactic 

consumabile 

Buget 

 

Evaluarea 

periodică a  

progresului elevilor 

-consemnarea  

constantă şi ritmică în 

cataloagele claselor a 

rezultatelor elevilor la 

învăţătură 

-existenţa cataloagelor 

personale ale cadrelor 

didactice 

-contractarea 

serviciului de 

cadre didactice 

diriginţi 

director 

comisia de 

monitorizare a 

ritmicităţii 

notării 

catalogul 

online 

29 octombrie 

2020 

27 noiembrie 

2020 

25 februarie 

2020 

aprilie 2021 

- datele pentru consemnarea 

notelor în cataloage 

demonstrează evaluarea 

constantă şi ritmica a 

elevilor 

-numărul elevilor pentru 

care catalogul online 

transmite părinţilor situaţia 

şcolară a acestora 

-numărul sms-urilor 

Serviciul de 

contractare a 

catalogului 

online 

 

 

telefonul de 

serviciu al 

şcolii 

consumabile 

cataloage 

personale ale 

cadrelor 

didactice 

catalogul 

 

Buget 

Plata 

catalogului 

online de către 

părinţi 

Fonduri 

extrabugetare 
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transmitere a situaţiei 

scolare a elevilor prin 

catalogul online, 

pentru toate clasele de 

la învăţământul liceal 

şi şcoala profesională-

cursuri de zi  

transmise părinţilor, prin 

catalogul online, de către 

diriginţi, conducerea 

colegiului 

-părinţii cunosc rezultatele 

elevilor 

online 

Monitorizarea 

prezenţei elevilor 

din clasele 

terminale la orele 

de curs şi la 

pregătirile 

suplimentare 

pentru Bacalaureat 

şi monitorizarea 

stadiului de 

realizare a 

proiectelor pentru 

examenul de 

certificare a 

competenţelor 

profesionale. 

Organizarea în 

fiecare semestru a 

unei simulări de 

bacalaureat la 

disciplinele de 

examen 

 

-întocmire orar 

pregătire suplimentară 

pentru Bacalaurear, 

pentru pregătirea 

proiectelor şi a 

examenului de atestare 

a competenţelor 

profesionale 

-îmbunătăţirea 

frecvenţei elevilor din 

clasele terminale la 

orele de 

curs/pregătirile 

suplimentare pentru 

Bacalauret 

-creşterea motivaţiei şi 

a numărului  elevilor  

care participă la 

simularea probelor 

examenului de 

Bacalaureat 

-întocmire statistică 

rezultate simulare 

Bacalaureat 

-părinţii cunosc 

rezultatele elevilor la 

 

şefi catedre 

Limbă şi 

comunicare şi 

Matematică şi 

ştiinţe 

cadre didactice 

care predau 

discipline de 

Bacalaureat 

îndrumatori 

proiecte de 

atestat 

profesional 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decembrie 

2020 

martie – 

aprilie 2021 

 

- creşterea procentului de 

promovabilitate la 

Bacalaureat cu 2% şi 

realizarea procentului de 

95%, înscriere şi absolvire 

pentru examenele de 

certificare a competenţelor 

profesionale, prin 

raportarea la numărul de 

elevi înscrişi la începutul 

anului şcolar în clasele 

terminale 

 

Asociaţia 

Părinţilor 

Serviciul de 

contractare a 

catalogului 

online 

IŞJ Cluj 

 

 

 

consumabile 

 

Buget 
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simularea Examenului 

de Bacalaureat 

 

 

Monitorizare 

 

Cine? 

 

Când Cum? 

directori 

şefi catedre 

 

sem.I şi sem. 

II 

 

 portofolii cadre didactice 

 portofolii elevi 

 documente catedre 

 interpretări ale testelor iniţiale, sumative şi finale 

 fişe de asistenţe/interasistenţe 

 planuri remediale/de îmunătăţire 

 planuri de învăţare diferenţiată 

 procese verbale şi rapoarte ale catedrelor, ale CEAC 

 proiecte  de lecţii inter- şi transdisciplinare 

 fişe de lucru în echipă 

 portofoliul coordonatorului de proiecte şi programe educative 

 portofoliile diriginţilor 

 procese verbale întâlniri catedre, CP, CA, CE, CEAC, Consiliile claselor 

 portofoliul responsabilului cu formarea continuă 

 parteneriate încheiate între şcoala şi CCD Cluj sau alţi furnizori de formare continuă 

 numărul testelor tip şi al baremelor unitare de evaluare propuse de către cadrele didactice 

 dosarele personale ale elevilor cu CES 

 portofoliul consilierului şcolar 

 Contractul cu serviciul de catalog online 

 Cataloagele claselor 

 Cataloagele personale ale cadrelor didactice 

 Rapoarte ale comisiei de monitorizare a ritmicităţii notării 

 Procese verbale de la şedinţele cu părinţii 

 CDL-uri aprobate de CA şi avizate de IŞJ Cluj 

 premii, menţiuni şi diplome de participare la diverse competiţii şi concursuri şcolare 

 procese verbale ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, ale Asociaţiei de păriţi, ale şedinţelor cu 

părinţii pec lase, ale Comisiei de prevenire, reducere şi combatere a violenţei şi ale Comisiei 

de monitorizarea ale absenteismului 
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Evaluare 

 

 

directori 

CP, CA, responsabil 

CEAC, 

coordonator de 

proiecte şi programe 

educative 

responsabili comisii 

metodice/catedre 

consilier şcolar 

diriginţi 

 

ianuarie 2021 

iulie 2021 

 

 

 raport CEAC 

 rapoartele semestriale ale cadrelor didactice şi ale responsabilului cu  formarea continuă 

 rapoarte ale comisiilor metodice, ale Asociaţiei de păriţi, ale Comisiei de prevenire, reducere 

şi combatere a violenţei ale comisiei de urmărire a ritmicităţii notării şi ale Comisiei de 

monitorizare a absenteismuluirapoarte de monitorizare/evaluare extermă 

 Raport semestrial şi anual privind starea şi calitatea ȋnvăţămȃntului la Colegiul Tehnic de 

Transporturi „Transilvania”  

 

 

Prioritate 1.  Promovarea excelenţei şi a egalităţii şanselor în actul educaţional, în dezvoltarea individuală şi profesională a elevilor, pentru integrarea 

activ participativă în viaţa comunităţii, creşterea şanselor de promovare a examenelor naţionale, de inserţie în specialitate, pe piaţa muncii şi tranziţie ȋn 

ȋnvăţământul terţiar. 

Obiectiv: 1.2. Creşterea motivaţiei pentru învăţare, implicarea activă şi participativă a elevilor în propriul procesul de educaţie, dezvoltare personală şi 

profesională 

Ţintă: scăderea cu 3% a procentului de absenţe nemotivate/elev, scăderea cu 5% a numărului elevilor corigenţi la română şi matematică şi reducerea numărului 

cazurilor de violenţă şcolară cu 2%, prin raportare la anul şcolar anterior 

Context Stimularea motivaţiei de tip intrinsec pentru învăţare şi dezvoltare personală a elevilor, prin completarea lacunelor avute în competenţele cheie de 

comunicare, scriere şi calcul matematic are ca efect sporirea încrederii în forţele proprii, creşterea apetitului pentru învăţare şi, prin aceasta, reducerea numărului de 

absenţe nemotivate/elev şi a numărului cazurilor de indisciplină, violenţă varbală şi fizică în mediul şcolar.  

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabili Termen de 

finalizare 

Indicatori de 

performanţă 

Parteneri Resurse materiale Surse de 

finanţare 

 

Verificarea periodică 

a formării 

competenţelor de 

bază (abilităţi de 

comunicare, scriere, 

calcul matematic) 

 

 

-evaluare şi realizare 

planuri remediale de 

îmbunătăţire a 

dezvoltării 

competenţelor 

elevilor de 

comunicare, scriere 

şi calcul matematic 

reducerea numărului 

de elevi care scriu cu 

 

cadre didactice 

de specialitate 

şefi catedre: 

Limbă şi 

comunicare, 

Matematică şi 

ştiinţe 

directori 

 

Lunar 

La sfârşitul 

sem. I şi II 

 

 

-scăderea cu 5% a 

numărului elevilor 

corigenţi la română şi 

matematică 

 

Părinţi 

Furnizori de 

formare pentru 

învăţare 

remedială şi 

diferenţiată 

 

Consumabile 

Echipamente IT 

Alte tipuri de 

resurse pentru 

metode alternative 

de predare, învăţare 

şi evaluare 

 

Buget 

Venituri 

proprii 
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greşeli de ortografie 

şi a celor care 

greşesc calculele 

matematice 

 

 

Revizuirea măsurilor 

de recompensare 

pozitivă, disciplinare 

şi administrative 

pentru descurajarea, 

combaterea şi 

reducerea numărului 

de absenţe şi 

prevenirea 

abandonului şcolar 

 

 

 

-felicitarea verbală 

şi/sau scrisă a 

elevilor şi părinţilor 

pentru fiecare 

progres sau 

performanţă şcolară 

înregistrată, dar şi 

pentru orice faptă sau 

atitudine dezirabilă a 

elevilor, în cadrul sau 

în afara instituţiei 

şcolare 

-Revizuire 

Regulament de 

organizare şi 

funcţionare a unităţii 

şi a Regulamentului 

intern  

Revizuire plan 

operaţional, strategii 

şi proceduri de 

reducere/prevenire a 

absenteismului şi 

abandonului şcolar 

Monitorizare şi 

raportare constantă 

lunară a 

absenteismului 

şi a cazurilor speciale 

 

directori 

diriginți 

Comisia de 

monitorizare a 

absenteismului 

Comisia pentru 

proiecte şi 

programe 

educative 

 

Octombrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-scăderea cu 3% a 

procentului de absenţe 

nemotivate/elev, faţă 

de anul scolar anterior 

-scăderea numărului 

cazurilor speciale faţă 

de anul şcolar anterior 

-comunicarea eficientă 

cu părinţii 

- servicii de pază 

funcţionale 

-numărul adreselor 

către Primării, Poliţii 

locale şi DGASPC 

Cluj 

-număr parteeneriate 

cu ONG-uri şi Fundaţii 

 

 

IŞJ Cluj 

Consiliul local 

Primării, Poliţii 

locale şi 

DGASPC Cluj 

CJRAE Cluj 

Fundaţii şi 

ONG-uri care 

propun activităţi 

extraşcolare 

stimulative 

pentru elevi 

 

Consumabile 

Mijloace de 

informare/comunic

are 

Material didactic 

pentru activităţi 

extraşcolare 

 

Buget 

Surse 

extrabugetare 
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-Colaborare directă 

sau prin adrese scrise 

cu Primării, Poliţii 

locale şi DGASPC 

Cluj 

-creşterea interesului 

elevilor pentru 

învăţare prin 

implicarea în 

activităţi extraşcolare 

care să le valorifice 

pasiunile, talentul, 

imaginaţia şi 

creativitatea 

 

 

 

 

permanent 

 

 

Organizarea,  pe tot 

parcursul anului a 

activităţilor/program

elor suplimentare de 

învăţare remedială 

 

 

-întocmirea, 

planificarea şi 

efectuarea 

activităţilor/program

elor de invăţare 

remedială 

 

şefi catedre 

cadre didactice 

de specialitate 

 

săptămânal 

 

-numărul şi calitatea 

activităţilor/programel

or de învăţare 

remedială popuse la 

nivel de unitate şcolară 

-numărul elevilor 

înscrişi şi participanţi 

la 

activităţile/programele 

de învăţare remedială 

-progresul şcolar în 

disciplina pentru care 

s-a organizat 

activitatea/program de 

învăţare remedială 

 

Alte instituţii de 

învăţământ 

partenere 

Reprezentanţi 

fundaţii şi 

ONG-uri 

partenere 

Spaţii moderne de 

învăţare 

Suport de curs 

pentru fiecare 

activitate/program 

de învăţare 

remedială 

Materiale didactice 

Resurse 

informaţionale 

Bibliotecă 

Softuri 

educaţionale 

Bibiotecă virtuala 

Platforme virtuale 

de învăţare 

Buget 

Surse 

extrabugetare 

 

Reducerea cazurilor 

de violenţă prin 

întâlniri individuale 

cu elevii-problemă, 

 

-consilierea şi  

orientarea elevilor 

care manifestă 

potenţial violent spre 

 

diriginţi 

consilier şcolar  

directori 

cadre didactice 

 

de câte ori 

este nevoie 

 

-numărul elevilor 

participanţi la 

programe de consiliere 

şcolară 

 

CJRAE Cluj 

DGASPC Cluj 

Fudaţii şi ONG-

uri partenere 

 

Servicii de 

comunicare 

Echipament 

Sportiv 

 

Buget 

Surse 

extrabugetare 
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consilierea şi 

revalorizarea 

acestora 

 

îndeplinirea de 

sarcini şi atribuţii în 

cadrul clasei de elevi, 

a cercurilor de 

activităţi 

extraşcolare, a CE 

sau a echipelor 

sportive existente în 

şcoala 

-reducerea numărului 

cazurilor de violenţă 

şcolară, prin raportarea 

la anul şcolar anterior 

  

Agenţi 

economici 

parteneri 

Alte tipuri de 

resurse necesare 

proiectelor/activitaţ

ilor 

educative/extraşcol

are 

 

 

Promovarea prin 

activităţi educative a 

unor valori şi 

atitudini precum: 

respectul faţă de sine 

şi faţă de celalţi, 

autodisciplina, 

încrederea în forţele 

proprii şi respectarea 

demnităţii umane 

 

 

-conceperea de noi 

proiecte şi activităţi 

educative şi 

continuarea celor 

existente pentru 

promovarea vslorilor 

şi atitudinilor 

dezirabile 

convieţuirii sociale  

şi dezvoltării 

personale a elevilor 

 

directori  

coordonator de 

proiecte şi 

programe 

educative 

cadre didactice 

coordonatoare 

pentru proiecte 

şi activitaţi 

educative 

diriginţi 

consilier şcolar 

 

conform 

planului 

anual de 

activităţi 

educative 

şcolare şi 

extraşcolare 

şi a 

calendarelor 

specifice ale 

proiectelor 

educative 

derulate în 

unitatea 

şcolară 

 

-diveristatea, calitatea 

şi numărul activităţilor 

şi proiectelor 

educative 

-numărul elevilor 

implicaţi în 

desfăşurarea 

activităţilor şi 

proiectelor educative 

-reducerea cazurilor de 

indisciplină, violenţă 

verbală şi fizică 

-număr 

Protocoale/Parteneriat

e de colaborare pentru 

activităţi şi proieccte 

educative încheiate cu 

alte instituţii 

 

 

Instituţiile 

partenere cu 

care se încheie 

Protocoale/Parte

neriate de 

colaborare 

pentru activită şi 

proieccte 

educative 

IŞJ Cluj 

MENCŞ 

 

materiale necesare 

desfăşurării 

activităţilor şi 

poiectelor 

educative 

 

Buget 

Surse 

extrabugetare 

(donaţii, 

sponsoriizări

) 

Fondurile 

Asociaţiei de 

părinţi 

Asigurarea 

permanentă a unei 

comunicări eficiente  

între profesori, elevi 

şi părinţi, urmărindu-

se constant progresul 

-existenţa şi 

respectarea orelor de 

audienţă cu părinţii 

-comunicare directă, 

scrisă, telefonică şi 

prin catalogul online 

 

director 

coordonator de 

proiecte şi 

programe 

educative 

 

permanent 

 

-reducerea numărului 

de cazuri de 

indisciplină şi a 

numărului de absenţe 

nemotivate ale elevilor 

 

Asociaţia 

părinţilor 

Serviciul de 

contractare şi 

furnizare a 

 

servicii şi mijloace 

de comunicare 

cosumabile 

 

Buget 
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şcolar al educabililor 

 

-organizare periodică 

a şedinţelor cu 

părinţii şi a 

întâlnirilor 

Consiliului 

Reprezentativ al 

părinţilor pe şcoală 

consilier şcolar 

 

-Numărul proceselor 

verbale încheiate la 

şedinţele cu părinţii pe 

clase şi la întâlnirile 

Consiliului 

Reprezentativ al 

părinţilor pe şcoală 

Numărul adreselor 

scrise, a scrisorilor de 

felicitare/mulţumire şi 

a sms-urilor trimise de 

conducerea şcolii, 

diriginţi, cadre 

didactice spre părinţi 

catalogului 

online 

Poşta română 

Orange-serviciul 

de telefonie fixă 

şi mobilă  

Monitorizare 

 

Cine? 

Cadre didactice, 

profesori diriginţi, 

coordonatori de 

activităţi şi proiecte 

educative, consilier 

şcolar 

Când 

Lunar, 

semestrial şi 

anual 

Cum? 

 portofoliul coordonatorului de proiecte şi programe educative 

 portofoliul consilierului şcolar 

 portofoliile diriginţilor 

 programul şi suportul de curs pentru activitate remedială la română şi matematică 

 portofoliile proiectelor educative derulate în şcoală 

 fişele de evaluare şi listele de prezenţă pentru activităţile educative 

 planuri individuale de dezvoltare personală a elevilor 

 prezentări ale activităţilor şi proiectelor educative 

 analize, raportări şi revizuiri prezentate în CP şi CA, conform registrelor de procese verbale 

 

Evaluare 

 

 

directori 

CP, CA, CEAC, 

coordonatorul de 

proiecte şi programe 

educative 

 

conform 

planificărilor CP 

şi CA 

 

 rezultatele elevilor la învăţătură şi purtare/matrici de progres 

 rapoarte statistice 

 rapoarte de activitate  

 

2. Dezvoltarea componentei de marketing educaţional. Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, naţională şi internaţională, prin: 

 

2.1. Corelarea planului de şcolarizare cu priorităţile şi tendinţele de dezvoltare economică regional şi locală 
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2.2. Eficientizarea relaţiilor şcoală-comunitate şi implicarea părinţilor în viaţa şcolii, creşterea prestigiului şcolii în comunitate, atragerea 

partenerilor dornici să sprijine financiar şi logistic activitatea educativă 
Prioritate 2. Dezvoltarea componentei de marketing educaţional. Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, naţională şi internaţională. 

 

Obiectiv: 2.1. Corelarea planului de şcolarizare cu priorităţile şi tendinţele de dezvoltare economică regională şi locală 

Tintă: Creşterea cu 3% a numărului parteneriatelor cu instituţii din comunitatea locală, naţională, internatîonală, agenţi economici de profil şi îmbunătăţirea ratei de 

absorţie a absolvenţilor pe piaţa muncii cu 5%  

Context: Şcoala trebuie să-şi adapteze continuu oferta educaţională ţinând cont atât de tendinţele dezvoltării economice regional şi locale, cât şi de resursele umane 

şi materiale de care dispune. Este necesară atragerea sprijinului logistic şi financiar al agenţilor economici pentru o mai bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii 

şi pentru creşterea şi consolidarea imaginii pozitive a instituţiei de invăţământ în comunitate şi în ierarhia liceelor/colegiilor tehnice, la nivel judeţean. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabili Termen de 

finalizare 

Indicatori de 

performanţă 

Parteneri Resurse materiale Surse de 

finanţare 

 

Dezvoltarea serviciilor 

de consiliere oferite 

elevilor, de orientare şi 

informare privind 

cariera 

 

 

-eficentizarea 

programelor de 

consiliere şi orientare 

privind cariera 

-creşterea numărului 

absolvenţilor de liceu, 

şcoală profesională şi 

învăţământ postliceal 

care se angajeaza în 

domeniul pentru care 

s-au pregătit 

 

director 

consilier şcolar 

diriginţi 

profesori/maiştri 

de instruire 

practică 

 

februarie-mai 

2021 

-creşterea cu 5% a 

inserţiei absolvenţilor 

pe piaţa muncii, în 

domeniul şi 

specializarea pentru 

care s-au pregătit 

-aviziere cu oferte 

privind cariera 

-chestionare privind 

cariera 

-număr vizite la agenţi 

economici 

-număr participări la 

zilele porţilor deschise 

ale facultăţilor 

partenere, la târguri de 

oferte educaţionale şi 

la bursa locurilor de 

muncă pentru 

absolvenţi 

 

AJOFM 

Agenţi 

economici 

IŞJ Cluj 

UTCN 

UBB 

dotări ale 

cabinetului 

consilierului şcolar, 

ale sălilor de curs, 

ale laboratoarelor şi 

ale atelierelor de 

instruire practică 

materiale de 

promovare  

materiale didactice 

auxiliare 

curriculare 

manuale/suport de 

curs pentru 

disciplinele tehnice 

 

Buget 

Surse 

extrabugetar

e 

 

Încheierea de noi 

-identificarea de noi 

agenţi economici 

 

director 

 

septembrie 

-lista agenţilor 

economici parteneri 

 

Agenţii 

 

servicii de 

 

Buget 
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parteneriate cu agenţi 

economici care pot 

sprijini pregătirea 

practică a elevilor şi 

oferă oportunităţi de 

angajare după 

terminarea studiilor 

 

interesaţi de 

specializările pentru 

care se pregătesc elevii 

noştri şi încheierea de 

Parteneriate de 

colaborare şi 

Convenţii de practică 

cu aceştia 

 

membrii catedrei 

tehnice 

profesori/maiştri 

de instruire 

practică 

2020 

noiembrie 

2021 (pentru 

dual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-numărul convenţiilor 

de practică incheiate 

cu agenţi economici 

-calitatea programelor 

de instruire practică 

-numărul şi calitatea 

CDL-urilor realizate în 

colaborare cu agenţii 

economici parteneri 

-numărul absolvenţilor 

care se angajează în 

domeniul şi 

specializarea pentru 

care s-au pregătit 

-cuantumul 

recompenselor 

financiare/a burselor 

oferite elevilor din 

partea agenţilor 

economici 

economici 

de profil 

IŞJ Cluj 

AJOFM 

CNDÎPT 

comunicare 

consumabile 

Surse 

extrabugetar

e 

 

Corelarea ofertei de 

formare profesională cu 

cererea pieţei din 

regiune, astfel încât să 

fie acoperite domeniile 

prioritare de dezvoltare 

economică specifice 

 

 

-corelarea ofertei 

educaţionale cu PLAI 

si PRAI 

- propunere şi aprobare 

clasă/clase învăţământ 

dual la şcoala 

profesională 

 

director 

CA 

Reprezentanţii 

agenţilor 

economici 

parteneri 

membrii catedrei 

tehnice 

profesori/maiştri 

de instruire 

practică 

 

martie 2021 

 

 

Conform 

calendarului 

aprobării 

planului de 

şcolarizare 

pentru 2021-

2022 

 

 

-procentul de realizare 

a planului de 

şcolarizare 

- numărul 

claselor/grupelor 

propuse şi aprobate 

pentru implementare 

învăţământ dual la 

şcoala profesională 

-analiza inserţiei 

absolvenţilor pe piaţa 

muncii de profil 

-calitatea şi eficienţa 

metodelor alese pentru 

 

IŞJ Cluj 

ARACIP 

CNDÎPT 

Agenţi 

economici 

de profil 

 

materiale de 

promovare 

consumabile 

 

Buget 

Venituri 

proprii 
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promovarea ofertei 

educaţionale 

Monitorizare 

 

Cine? 

Director, consilier şcolar, 

CA, CEAC, responsabil arie curriculară: 

Tehnologii 

 

Când? 

semestrial şi 

anual 

Cum? 

 contracte şi convenţii de practică încheiate  cu agenţii economici 

 evidenţe monitorizare ale practicii elevilor la agenţii economici 

 documente şcoala de şoferi 

 caiete de practică 

 fişe evaluare îndrumători practică 

 program de practică 

 CDL-uri avizate şi aprobate 

 frecvenţa elevilor la orele de practică 

 numărul elevilor implicaţi în program de lucru suplimentar la agenţii 

economici de profil 

Evaluare 

 

Director, CEAC 

responsabil arie curriculară: Tehnologii 

anual  

 rezultate examene de atestare a competenţelor profesionale 

 inserţia absolvenţilor 

 raport de analiză şi evaluare perteneriate cu agenţii economici 

 rezultate obţinute pe timpul practicii la agenţi economici 

 numărul claselor/grupelor propuse şi aprobate pentru implementare 

învăţământ dual la şcoala profesională 

 

Prioritate 2. Dezvoltarea componentei de marketing educaţional. Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, naţională şi internaţională. 

 

Obiectiv: 2.2. Eficientizarea relaţiilor şcoală-comunitate şi implicarea părinţilor în viaţa şcolii, creşterea prestigiului şcolii în comunitate, atragerea 

partenerilor dornici să sprijine financiar şi logistic activitatea educativă 

Tintă: Creşterea numărului parteneriatelor încheiate cu alte instituţii ale comunităţii locale, naţionale şi internaţionale şi eficientizarea implicării părinţilor în viaţa 

şcolii 

Context: Parteneriatele încheiate cu alte instituţii ale comunităţii locale, naţionale şi internaţionale, activităţile desfăşurate în cadrul acestora şi implicarea activă a 

părinţilor în viaţa şcolii au ca efect adăugarea plus valorii în calitatea actului educaţional şi consolidarea unei imagini pozitive a şcolii în comunitate şi mass media. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabili Termen de 

finalizare 

Indicatori de 

performanţă 

Parteneri Resurse 

materiale 

Surse de 

finanţare 

 

Implicarea părinţilor în 

 

-implicarea într-o 

 

Diriginţi 

 

lunar 

 

-numărul părinţilor 

 

Asociaţia 

 

dotările 

 

Fondul 
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activităţile şcolii 

 

mai mare măsură 

a părinţilor în 

acţiuni/demersuri 

întreprinse de 

şcoală pentru 

reducerea 

absenteismulu, 

prevenirea şi 

reducerea 

violenţei în 

mediul şcolar, 

prevenirea 

consumului de 

substanţe interzise 

si susţinrea 

activităţilor 

educative 

Cordonator de 

proiecte şi 

programe 

educative 

Consilier şcolar 

implicaţi direct în 

activităţile şcolii 

-numărul părinţilor 

prezenţi la şedinţele pe 

clase 

-cuantumul sprijinului 

finaciar din partea 

părinţilor în 

organizarea 

activităţilor educative 

pentru achiziţionarea 

de premii suplimentare 

pentru elevi şi 

ajutorarea elevilor cu 

posibilităţi materiale 

reduse 

-numărul contractelor 

de donaţii şi 

sponsorizări pentru 

activităţile educative 

părinţilor 

Consiliul 

Reprezentativ al 

părinţilor 

Comitetele de 

părinţi pe clase 

sediului 

Asociaţiei 

părinţilor 

Asociaţiei de 

părinţi 

Donaţii, 

sponsorizări în 

bani şi obiecte 

 

Realizarea unor 

schimburi de bune 

practici în cadrul 

parteneriatelor cu alte 

şcoli sau înstituţii 

 

 

-organizarea şi 

sau participarea la 

workshop-

uri/seminarii/conf

erinţe, sesiuni de 

diseminare pentru 

facilitatrea 

schimburilor de 

bune practici între 

partenerii 

educaţionali 

 

 

Coordonatori şi 

membri ai 

echipelor de 

proiecte 

educative locale, 

regionale, 

interjudeţene, 

naţionale şi 

internaţionale 

 

iunie 2021 

 

-updatarea constantă a  

paginii web a 

instituţiei 

-numărul de 

participanţi la 

sesiuni,simpozioane, 

conferinţe, activităţi de 

diseminare şi/sau 

workshopuri 

organizate de instituţia 

şcolară sau partenerii 

educaţionali 

 

Serverul care 

găzduieşte 

pagina web a 

şcolii 

Furnizorul de 

internet 

Primăria 

municipiului 

Cluj-Napoca 

Consiliul Local 

MEN 

Agenţi 

economici şi 

firme care susţin 

 

consumabile, 

pliante, 

materiale de 

promovare a 

parteneriatelor 

sau 

activităţilor 

educative 

 

 

 

Buget 

Venituri 

proprii 

Donaţii, 

sponsorizări 
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proiectele şcolii 

 

Optimizarea gestionării 

fondurilor bugetare şi a 

veniturilor proprii 

 

 

-eficentizarea 

gestionării 

fondurilor 

bugetare şi a 

veniturilor proprii 

în scopul creşterii 

calităţii actului 

educaţional 

- continuarea 

demersurilor 

pentru obţinerea 

avizului conform 

MEN în scopul 

închirierii prin 

licitaţie publică a 

cantinei şi 

subsolului sălii de 

sport şi atelierului 

de tâmplărie 

 

director 

CA 

administrator 

financiar 

administrator 

patrimoniu 

 

 

decembrie 2020 

 

-schimbarea 

mobilierului în două 

săli de clasă şi intr-un 

atelier de instruire 

practică 

-schimbarea 

calculatoarelor într-o 

salşă de informatică 

-completarea 

echipamentelor din 

cabinetele de 

specialitate 

-reamenajarea curţii şi 

a spaţiului verde 

-refacerea pardoselii 

cu pardoseală 

epoxidică la atelierele 

de instruire practică  

 

Primăria 

municipiului 

Cluj-Napoca 

Consiliul Local 

MEN 

Agenţi 

economici şi 

firme 

 

Materiale 

pentru 

amenajări, 

renovări şi 

dotări 

suplimentare 

 

Buget 

Venituri 

proprii 

Donaţii, 

sponsorizări 

 

- 

 

 

 

Implementarea şi 

diseminarea activităților 

cuprinse în calendarul  

Programului de 

parteneriat strategic 

ERASMUS+2018-1-

FR01-KA229-

047981_3 “Patrimoines: 

s'engager au présent 

pour sauver l'avenir !” 

Constituirea 

echipei de proiect 

(profesori şi elevi) 

ȋn anul şcolar 

2020-2021 pentru 

parteneriatul 

strategic Erasmus 

+ 2018-1-FR01-

KA229-047981_3 

“Patrimoines: 

s'engager au 

présent pour 

sauver l'avenir!” 

Îndeplinirea 

directori 

coordonator 

proiecte 

europene, 

membrii echipă 

proiect 

parteneriat 

strategic 

Erasmus+ 

 

-coordonatorii şi 

membrii celor 

două echipe de 

proiect  

 

 

conform datelor 

cuprinse în 

calendarul 

activităţilor  și a 

Planului de 

implementare 

activități ȋn 

cadrul 

parteneriatului 

strategic 

Erasmus+ 

“Patrimoines: 

 

 

 

-numărul cadrelor 

didactice și numărul 

elevilor implicați în 

activităţile proiectului 

-calitatea activităţilor 

desfăşurate, a  

produselor realizate și 

a activităților propuse 

de diseminare 

-articole apărute ȋn 

presă 

Instituţiile 

partenere în 

cadrul 

proiectelor 

europene 

Materiale 

necesare 

derulării 

activităţilor 

incluse în 

calendarul 

celor două 

proiecte noi, 

europene 

 

Fonduri 

europene 

pentru 

parteneriate 

strategice 

Erasmus+ 

Venituri 

proprii 
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și ȋn cadrul 

Parteneriatului de 

schimb interșcolar în 

cadrul Programului 

ERASMUS+ 2020-1-

TR01-KA229-

092566_2 „Hand in 

Hand for 

World Heritage” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sarcinilor care 

revin membrilor 

echipei de proiect 

Erasmus+ ȋn 

pregătirea 

mobilităţilor 

transnaţionale şi a 

activităţilor 

proiectului  

planificate pe 

parcursul anului 

şcolar 2019-2020, 

dar şi a ȋntâlnirii 

transnaţionale de 

proiect din 

România, 

organizată online, 

pe Platforma 

Gsuite for 

Education 

noiembrie 2020) 

și diseminare 

activități/produse 

finale ale 

proiectului la 

Concursul „Made 

for Europe” 

-depunere aplicaţe 

nouă pentru 

accesare fonduri 

europene prin 

proiecte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s'engager au 

présent pour 

sauver l'avenir!” 

și ȋn cadrul 

Parteneriatului 

de schimb 

interșcolar în 

cadrul 

Programului 

ERASMUS+ 

2020-1-TR01-

KA229-

092566_2 

„Hand in Hand 

for 

World Heritage” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- numărul cadrelor 

didactice implicate în 

scrierea aplicaţiei, 

numărul şi diversitatea 

partenerilor identificaţi 
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Constituire grup de 

lucru şi depunere 

aplicaţie nouă pentru 

proiect europen 

 

 

 

-membrii 

comisiei 

constituite 

pentru 

concepere şi 

depunere 

aplicaţie nouă 

de proiect 

european 

 

 

 

 

 

 

-aprilie 2021 

 

Implicarea elevilor în 

activităţi de voluntariat 

la nivelul comunităţii 

 

 

-creşterea 

numărului de 

elevi şi cadre 

didactice 

implicare în 

activităţi/proiecte 

de voluntariat 

pentru 

soluţionarea unor 

probleme ale 

comunităţii locale 

 

directori 

coordonatorul 

de proiecte şi 

programe 

educative 

cadre didactice 

voluntare 

consilier şcolar 

 

conform 

ofertelor 

 

-numărul elevilor 

implicaţi în activităţi 

de voluntariat 

-numărul proiectelor 

de voluntariat iniţiate 

de către şcoală 

 

Primăria 

municipiului 

Cluj-Napoca 

Consiliul Local 

Fundaţii şi 

ONG-uri 

 

Materiale 

necesare 

derulării 

activităţilor 

din proiectele 

de voluntariat 

 

Buget 

Surse 

extrabugetare 

 

Promovarea şcolii prin 

participarea cadrelor 

didactice la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, 

conferinţe şi 

simpozioaneîn ţară şi în 

străinătate 

 

-participarea 

cadrelor didactice 

cu lucrări/articole 

la conferinţe, 

simpozioane şi 

sesiuni de 

comunicări 

ştiinţifice 

-participarea 

cadrelor didactice 

la programe, 

 

director 

şefi catedre 

responsabil 

formare 

continuă 

cadre didactice 

 

iunie 2020 

 

-numărul publicaţiilor, 

lucrărilor şi articolelor 

cadrelor didactice  

-numărul orelor de 

formare şi a creditelor 

profeionale 

transferabile obţinute 

de către cadrele 

didactice la programe, 

cursuri de formare 

pentru perfecţionare 

 

Instituţii 

organizatoare 

evenimente 

ştiinţifice 

Edituri 

UBB 

UTCN 

CCD Cluj 

Alţi furnizori de 

programe/cursur

i/stagii de 

 

Consumabile 

Servicii de 

comunicare 

 

Buget 

Venituri 

proprii 



195 

 

cursuri de formre 

pentru 

perfecţionare 

comunicare în 

lumba engleză 

-publicaţii ale 

cadrelor didactice 

comunicare în lumba 

engleză 

formare 

continuă în ţară 

şi în străinătate 

 

 

Monitorizare 

 

 Cine? 

director 

CA, CEAC, responsabilul cu 

formarea continuă 

Când? 

dec. 2020 

mai 2021 

Cum? 

 portofoliul RFC 

 portofolii cadre didactice 

 portofoliul coordonatorului de proiecte şi programe europene 

 fişe asistenţe lecţii 

 diplome, certificate 

 publicaţii 

 

Evaluare 

 

 

director 

CA, CEAC 

 

 

iunie 2021 

 rapoarte de activitate ale cadrelor didactice 

 raportul responsabilului cu formarea continuă 

 rapoarte CEAC 

 raportul coordonatotului de proiecte şi programeeuropene 

 raportul anual privind starea şi calitatea ȋnvăţămȃntului 

 

3. Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi a performanţelor demonstrate, în mod special la disciplinele 

tehnice prin: 

 

3.1. Stimularea şi punerea în valoare a elevilor capabili de performanţe prin concursuri şi olimpiade şcolare şi a cadrelor didactice care i-au 

pregătit 

Prioritate 3. Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi a performanţelor demonstrate, în mod special la disciplinele tehnice 

Obiectiv: 3.1. Stimularea şi punerea în valoare a elevilor şi tinerilor capabili de performanţe prin concursuri şi olimpiade şcolare 

Tintă: Creşterea cu 5% a numărului elevilor premiaţi la olimpiade şi concursuri şcolare, îndeosebi la disciplinele tehnice 

Context: În ultimii ani şcolari a crescut numărul premiilor şi menţiunilor obţinute de către elevi, în special la concursuri şcolare şi extraşcolare şi a scăzut performanţa 

acestora la olimpiadele interdisciplinare tehnice. Şcoala, ca pepinieră de viitorii specialişti în domeniile: mecanică, electric, electronică şi automatizări îşi demonstrează 

valoarea şi calitatea actului educaţional şi prin premiile elevilor obţinute de elevi la concursurile şi olimpiadele tehnice, de profil. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabili Termen de 

finalizare 

Indicatori de 

performanţă 

Parteneri Resurse materiale Surse de 

finanţare 
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Organizarea şi 

monitorizarea 

activităţilor de 

pregătire pentru 

concursuri şcolare și 

olimpiade 

 

 

-creşterea numărului 

elevilor participanţi la 

concursuri şi 

olimpiade şcolare şi 

extraşcolare 

-îmbunăţăţirea 

performanţei elevilor 

la concursurile şi 

olimpiadele 

interdisciplinare 

tehnice 

 

director 

adjunct 

şefi de catedre 

profesori 

coordonatori ai 

elevilor 

participanţi la 

concursuri si 

olimpiade 

 

oct. 2020 - 

mai 2021 

 

-numărul de elevi 

participanţi la 

concursuri şi olimiade 

şcolare şi extraşcolare 

-performanţa elevilor 

la concursuri de 

specialitate şi 

olimpiada 

interdisciplinară 

tehnică 

 

MEN 

IŞJ Cluj 

Instituţii 

organizatoare ale 

unor concursuri 

şcolare şi 

extraşcolare 

înscrise în CAEJ 

Cluj, CAERI şi 

CAEN 

manuale 

culegeri 

auxiliare 

curriculare 

bibioteca digitală 

echipamente IT 

materiale didactice  

dotări laboratoare 

Buget 

Venituri proprii 

 

Îmbunătăţirea dotării 

laboratoarelor de 

specialitate şi a 

atelierelor de 

instruire practică 

 

 

-întocmirea planurilor 

de dotare 

-achiziţionarea 

echipamentelor/uneltel

or aprobate 

 

director 

responsabil 

catedra tehnică 

responsabil 

achiziţii 

 

 

oct. - noi. 

2020 

-numărul cabinetelor 

de specialitate acoperă 

necesarul impus de 

curriculum 

-calitatea şi 

performanţa 

echipamentelor/uneltel

or din dotarea 

laboratoarelor de 

specialitate, a 

atelierelor de instruire 

practică si a service-

ului auto al şcolii 

 

Agenţi economici 

Firme de profil 

 

materiale, 

echipamente şi 

unelte de dotare s 

laboratoarelor de 

specialitate, a 

atelierelor de 

instruire practică şi 

a service-ului auto 

al şcolii 

Buget 

Venituri proprii 

Fonduri 

extrabugetare 

 

Extinderea ofertei de 

cercuri ştiinţifice şi 

tehnice  

 

 

-iniţierea de cercuri 

ştiinţice ale elevilor, 

cu caracter aplicativ 

tehnic 

 

director 

adjunct 

responsabili 

arii 

curriculare: 

Tehnologii şi 

Matematică şi 

Ştiinte 

cadre didactice 

 

oct. 2020 - 

martie 2021 

 

-program de activitate 

pentru fiecare cerc 

-diversitatea cercurilor 

-prezenţa elevilor la 

cercuri 

-produse ale elevilor 

implicaţi în activitatea 

cercurilor ştiinţifice cu 

caracter aplicativ 

 

UBB 

UTCN 

 

materiale didactice 

necesare activităţii 

cercurilor ştiinţifice 

cu caracter 

aplicativ tehnic 

consumabile 

resurse 

informaţionale 

cărţi, reviste de 

 

Surse 

extrabugetare 
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de specialitate tehnic, din instituţia de 

învăţământ 

specialitate, softuri 

educaţionale 

 

Ȋmbunătăţirea 

condiţiilor de 

organizare şi 

desfăşurare a 

concursurilor 

interregionale şi a 

proiectelor locale, 

organizate şi 

coordonate de către 

şcoală (Concursul de 

inventică şi 

experimente “Paşi pe 

urmele lui Edison”, 

Proiectele locale: „Să 

zâmbim împreună” şi 

„Punţi spre 

prietenie”) 

 

-sprijinirea într-o mai 

mare măsură de către 

şcoală a 

coordonatorilor şi 

echipelor de proiect 

interjudeţen,  judeţene  

şi locale  

 

coordonatorii 

şi membrii 

echipelor de 

proiect 

 

Sem. II 

 

-numărul elevilor 

participanţi la 

concursurile şi 

activităţile prevazute 

în calendarele aprobate 

ale proiectelor 

menţionate 

-gradul de satisfacţie al 

beneficiarilor acestor 

concursuri/activităţi 

 

 

Instituţiile 

partenere în 

proiecte, conform 

Parteneriatelor de 

colaborare 

încheiate 

IŞJ Cluj 

MEN 

 

materiale necesare 

derulării 

activităţilor din 

proiecte 

 

Surse 

extrabugetare 

Fonduri ale 

Asociaţiei de 

părinţi 

 

Armonizarea ofertei 

de activităţi 

extracurriculare şi 

extrașcolare cu 

solicitările elevilor 

 

-fundamentarea 

planului de activităţi 

şcolare şi extrașcolare 

pe solicitările şi 

preferinţele elevilor si 

părinţilor 

 

 

director 

adjunct 

coordonatorul 

de proiecte şi 

programe 

educative 

cadre didactice 

diriginţi 

 

Martie 

2021 

 

-programul anual al 

activităţilor şcolare şi 

extrașcolare 

-programul 

activităţilor din 

săptămâna „Şcoala 

Altfel” 

-numărul elevilor 

participanţi la activităţi 

-produse ale 

activităţilor 

extrașcolare 

 

IŞJ Cluj 

Instituţii partenere 

Fundaţii şi ONG-

uri 

 

materiale şi 

consumabile 

necesare derulării 

activităţilor 

extrașcolare 

 

Buget 

Fonduri 

extrabugetare 

 

Monitorizare 

 Cine? 

Director, director adjunct 

Când? 

martie 2021 

Cum? 

 plan de activităţi şcolare şi extraşcolare 
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 CA, CEAC, şefi catedre 

consilier educativ 

 

director 

CA, CEAC 

 

iunie 2021  programul de activităţi al săptămânii: “Şcoala Altfel” 

 chestionare de satisfacţie 

 portofoliul coordonatorului de proiecte şi programe educative 

  

 

Evaluare 

 

februarie 

2021 

iulie 2021 

 rapoarte de activitate ale cadrelor didactice şi ale coordonatorului de proiecte şi 

programe educative 

 raportul activităţilor din săptămâna: „Şcoala Altfel” 

 raport CEAC 

 procese verbale CP, CA 

 raport semestrial şi anual privind starea şi calitatea ȋnvăţămȃntului 

 

4. Formarea continuă şi transferul de bune practici intern şi extern, colaborarea  eficientă cu partenerii sociali 

4.1. Continuarea reformei resurselor umane prin cursuri de formare oferite de unităţi abilitate şi a diseminării rezultatelor aplicării achizițiilor 

dobândite în interiorul şcolii. 

Prioritate 4. Formarea continuă şi transferul de bune practici intern şi extern, colaborarea  eficientă cu partenerii sociali 

Obiectiv: Continuarea reformei resurselor umane prin cursuri de formare oferite de unităţi abilitate şi a diseminărilor în interiorul şcolii 

Tintă: Pănă în septembrie 2020, 90% din cadrele didactice titulare în şcoală vor avea absolvite, în ultimii doi ani şcolari, cursuri de formare continuă în 

vederea achiziţiei de noi competenţe care vor fi utilizate în procesul de predare, învăţare, evaluare şi în managementul clasei de elevi 

Context: Efortul constant de dezvoltare personală și profesională, precum și competențele cadrelor didactice ȋn ceea ce privește centrarea ȋnvățării pe elev, aplicarea de 

metode alternative de predare, ȋnvățare și evaluare, dar și competențele dezvoltate ȋn domeniul managementului clasei de elevi, se reflectă pozitiv ȋn creșterea calității 

actului educativ și ȋn rezultate școlare ale elevilor. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabili Termen de 

finalizare 

Indicatori de 

performanţă 

Parteneri Resurse 

materiale 

Surse de 

finanţare 

Participarea la 

cursuri/programe/webi

narii de formare 

profesională în 

didactica disciplinei şi 

managementul clasei 

de elevi și pentru 

predarea online pe 

Atestate /Adeverinţe 

de participare 

Echipa 

managerială 

Cadre 

didactice 

Responsabil 

formare 

continuă 

(RFC) 

Permanent 

Numărul Atestatelor şi  

Fiselor de competenţe/ 

Adeverinţelor de formare 

Numărul lecţiilor 

deschise, inter- şi 

transdisciplinare şi a 

orelor deschise de 

dirigenţie 

ISJ Cluj 

CCD Cluj 

Alţi furnizori de 

formare 

UBB Cluj-

Napoca 

UTCN Cluj-

Napoca 

consumabile, 

materiale suport 

pentru lecţii inter-

şi transdiciplinare 
După caz 



199 

 

platforma educațională 

Gsuite for Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul  

prezentărilor de 

materiale/referate la 

nivelul întâlnirilor 

metodice cu exemple de 

bune practici în predare, 

învăţare şi evaluare şi 

managementul clasei de 

elevi 

 

 

 

 

Organizarea unor 

seminarii/prezentări cu 

scopul multiplicării 

termenilor reformei 

ÎPT preuniversitar: 

-învăţarea centrată pe 

elev 

-elevi cu cerinţe 

educaţionale speciale 

-managementul 

informaţiei 

-calitate 

-standarde de pregătire 

profesională 

-dezvoltare de 

curriculum 

Întocmire şi avizare 

grafic de desfăşurare 

şi program 

evenimente  

 

Formatorii  

Toate cadrele 

didactice 

Octombrie 

2020 

 

 

Conform 

calendarului  

de 

evenimente 

propus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul, calitatea şi 

impactul 

prezentărilor făcute la 

nivelul evenimentelor 

proiectate 

ISJ Cluj 

CNDÎPT 

 

consumabile, 

laptop-uri, 

videoproiectoare 

Buget 

Venituri 

proprii 

Surse 

extrabugetare 

Revizuirea şi corelarea 

CDL-urilor  în 

concordanţă cu  

standardele UE 

Plan operaţional 

privind calitatea în 

învăţământ 

Rezultate bune 

echipa de 

management 

CEAC 

responsabil 

Septembrie-

Octombrie 

2020 

 

Respectarea reperelor 

metodologice aprobate de 

către minister pentru 

proiectarea CDL-urilor la 

ISJ Cluj 

Agenţi economici 

parteneri 

CNDÎPT 

Consumabile, 

conexiune la 

internet 
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obţinute la 

autoevaluări şi 

evaluări externe 

comisie pentru 

curriculum 

nivelul ciclului inferior al 

liceului şi a 

învăţământului 

profesional 

Numărul şi calitatea 

CDL-urilor noi aprobate 

de ISJ Cluj 

MEN 

ARACIP 

 

Aplicarea cu 

consecvenţă a celor 7 

principii ale asigurării 

calităţii 

Întocmire şi 

prezentare RAEI 

(Raportul anual de 

evaluare internă) 

Plan operaţional 

privind calitatea în 

învăţământ validat în 

CA, penttru 2017-

2018 

Planuri de remediere 

întocmite de către 

CEAC 

Rezultate bune 

obţinute la 

autoevaluări şi 

evaluări externe 

echipa de 

management  

responsabil 

CEAC 

Şefii de 

catedră 

Octombrie 

2020 

Iunie 2021 

Existenţa, conţinutul şi 

calitatea portofoliilor de 

progres ale  elevilor 

Procentul în care s-a 

completat centralizatorul 

platformei ARACIP 

pentru CEAC şi numărul 

documentelor încărcate 

din lista celor solicitate 

ISJ 

CNDÎPT 

ARACIP 

 

  

Buget 

 

Monitorizare 

 

 Cine? 

Director, director adjunct 

CEAC, şefi catedre, RFC 

 

 

 

 

 

 

director 

CA, CEAC 

 

Când? 

lunar 

Cum? 

 portofolii cadre didactice şi catedre 

 portofoliul responsabilului comisiei pentru curricul-um 

  documente CEAC (Planul operational şi Planurile de remediere) 

 RAEI (Raportul anual de evaluare internă) 

 instrumente de monitorizare şi evaluare internă specifice unităţii de învăţământ 

 lista protocoalelor  de colaborare încheiate cu diferite instituţii  

 fişe de asistenţă sau interasistenţă activităţi didactice 

 listă nominală şi CDL-uri noi aprobate de către IŞJ Cluj 

 chestionare de satisfacţie şi impact 

 referatele/comunicările cu exemple de bune practice de implementare metode 

alternative în didactica disciplinei şi managementul clasei de elevi 
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Evaluare 

 

 

ianuarie 

2021 

iunie 2021 

 rapoarte de activitate ale cadrelor didactice şi ale coordonatorului de proiecte şi 

programe educative 

 raporte de evaluare internă şi externă 

 raport CEAC, rapoarte semestriale şi anuale ale responsabilului cu formarea 

continua 

 procese verbale  de analiză ale comisiilor metodice, CP, CA 

 raport semestrial şi anual privind starea şi calitatea ȋnvăţămȃntului 

 



202 

 

 

3.3. Planul de şcolarizare pentru 2019-2020 

 

Plan de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2020-2021 
aprobat şi comunicat de MEC prin adresa nr. 3168 /11.05.2020 

Nivel Forma 

de 

învăţăm

ânt 

Tipul 

formaţiunii 

de studiu 

Limba 

predare 

Filiera Specializare/ 

Calificare 

Numărul 

claselor 

propuse 

Numărul 

elevilor 

propuşi 

Liceal Zi Clasa a IX-a Limba 

română 

Tehnologică Tehnician 

operator roboți 

industriali 

1 28 

Liceal Zi Clasa a IX-a Limba 

română 

Tehnologică Tehnician 

electrician 

electronist auto 

1 28 

Liceal Zi Clasa a X-a Limba 

română 

Tehnologică Tehnician 

electrician 

electronist auto 

1 31 

Liceal Zi Clasa a X-a Limba 

română 

Tehnologică Tehnician 

transporturi 
1 29 

Liceal Seral Clasa a XI-

a- an de 

început 

Limba 

maghiară 

Tehnologică Tehnician 

mecanic pentru 

întreţinere şi 

reparaţii 

1 28 

Liceal Zi Clasa a XI-a Limba 

română 

Tehnologică Tehnician 

electrician 

electronist auto 

1 25 

Liceal Zi Clasa a XI-a Limba 

română 

Tehnologică Tehnician 

operator tehnică 

de calcul 

1 28 

Liceal Zi Clasa  

a XII-a 

Limba 

română 

Tehnologică Tehnician 

electrician 

electronist auto 

1 26 

Liceal Zi Clasa  

a XII-a 

Limba 

română 

Tehnologică Tehnician 

operator tehnică 

de calcul 

1 23 

Liceal Seral Clasa  

a XII-a 

Limba 

maghiară 

Tehnologică Tehnician 

electrician 

electronist auto 

1 24 

Liceal Seral Clasa  

a XIII-a 

Limba 

maghiară 

Tehnologică Tehnician 

electrician 

electronist auto 

1 23 

Profesional Zi Clasa a IX-a Limba 

română 

- Tinichigiu 

vopsitor auto 
0,5 19 

Profesional Zi Clasa a IX-a Limba 

română 

- Mecanic auto 1 33 

Profesional Zi Clasa a IX-a Limba 

română 

- Operator la maşini 

cu comandă 

numerică 

0,5 14 

Profesional Zi Clasa a IX-a Limba 

maghiară 

- Mecanic auto 1 14 
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Profesional Zi Clasa a X-a Limba 

maghiară 

- Mecanic auto 1 20 

Profesional Zi Clasa a X-a Limba 

maghiară 

- Mecanic auto 0,5 20 

Profesional Zi Clasa a X-a Limba 

română 

- Operator la maşini 

cu comandă 

numerică 

0,5 11 

Profesional Zi Clasa a X-a Limba 

română 

- Tinichigiu 

vopsitor auto 
1 22 

Profesional Zi Clasa a XI-a Limba 

maghiară 

- Tinichigiu 

vopsitor auto 
0,5 8 

Profesional Zi Clasa a XI-a Limba 

maghiară 

- Mecanic auto 0,5 12 

Profesional Zi Clasa a XI-a Limba 

română 

- Operator la maşini 

cu comandă 

numerică 

0,5 11 

Profesional Zi Clasa a XI-a Limba 

română 

- Tinichigiu 

vopsitor auto 
1 21 

Profesional Zi Clasa a XI-a Limba 

română 

- Tinichigiu 

vopsitor auto auto 
0,5 18 

 

 

Nivel Forma de 

învăţământ 

Tipul 

formaţiuni

i de studiu 

Tip 

învăţământ 

Şcoala de 

maiştri 

Specializare/ 

Calificare 

Numărul 

claselor 

propuse 

Numărul 

elevilor 

propuşi 

Postliceal Seral Anul I Masă - Analist 

programator 

1 28 

Postliceal Seral Anul II Masă - Tehnician 

transporturi auto 

interne şi 

internaţionale 

1 30 

 

 

3.4. Planul de parteneriat al şcolii pentru procesul de colaborare cu întreprinderi şi alţi 

factori interesaţi - rezumat) 

În vederea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor propuse şi pentru a realiza acţiunile din Planul 

de Acţiune al Şcolii, echipa managerială îşi propune, atât identificarea şi valorificarea resurselor 

neutilizate din parteneriatele de colaborare deja existente, cât şi dezvoltarea continuă şi extinderea 

reţelei de parteneriat, cu toate categoriile de parteneri sociali, pentru: 

 

 dimensionarea şi structurarea corectă a planului anual de şcolarizare şi corelarea calificărilor 

profesionale promovate cu dinamica cerinţelor pieţei muncii, în principal la nivel regional şi 

local, dar ţinând cont şi de noile cerinţe ale pieţei muncii naţionale şi europene, datorită 

tendinţelor de creştere înregistrate de fenomenul  migraţiei  forţei de muncă şi iniţiativelor 

de restructurare a ramurilor economiei naţionale; 

 eficientizarea colaborării cu agenţii economici de profil pentru organizarea în cele mai bune 

condiţii a instruirii practice comasate şi curente a elevilor,  revizuirea şi actualizarea 

instrumentelor de evaluare specifice acestui tip de activitate, dar şi proiectarea CDL-urilor la 

nivelul inferior al liceului şi la nivelul şcolii profesionale, în acord cu prevederile 

metodologice în vigoare; 



204 

 

 asigurarea, pentru fiecare elev, a unui cadru experenţial de învăţare care să încurajeza şi să 

sprijine schimbarea pozitivă şi iniţiativa proprie, libertatea deciziei, asumarea 

responsabilităţii şi dezvoltarea creativităţii;  

 verificarea mediului de instruire practică a elevilor, în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa 

la locul de muncă; 

 participarea reprezentanţilor partenerilor economici la activităţile curente de evaluare a 

elevilor şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale; 

 participarea reprezentanţilor agenţilor economici şi ai Consiliului Local la activităţile în care 

se evaluează capacitatea şcolii de a furniza formare de calitate şi în conformitate cu cerinţele 

locale şi regionale ale pieţei muncii; 

 iniţierea şi derularea de proiecte de parteneriat cu centrele de învăţământ tehnic superior din 

Zona de Dezvoltare N-V, în scopul informării elevilor în legătură cu opţiunile de continuare 

şi completare a studiilor şi a realizării de acţiuni care să implice elaborarea de studii, 

cercetări, lucrări cu caracter aplicativ, pagini web promoţionale, reviste etc., în grupe de 

lucru mixte ( elevi-studenţi, profesori de liceu-cadre universitare); 

 reevaluarea şi renegocierea protocoalelor/parteneriatelor de colaborare care funcţionează 

parţial, doar la nivel formal sau scriptic, încheiate cu alte şcoli sau alte instituţii interesate 

pentru suţinerea actului educaţional, dar şi pentru derrularea activităţilor şi proiectelor 

educative, în contextul educaţiei nonformale; 

 dezvoltarea continuă a bibliotecii şi a băncii de date referitoare la posibilele trasee de 

formare şi la orientarea în privinţa alegerii carierei; 

 continuarea proiectelor îniţiate de către şcoală, cu reflectare asupra comportamentului 

prosocial, cultivării valorilor morale la vârsta adolescenţei, dezvoltării atitudinilor 

individuale care susţin integrarea în societate şi respectarea regulilor de convieţuire socială 

şi care, totodată, invită la implicarea în acţiuni de voluntariat în folosul comunităţii; 

 multiplicarea parteneriatelor strategice Erasmus+, scrierea şi depunerea propunerii de 

proiect pentru aplicaţie ROSE, SLG, runda a III-a 

 agenţii economici joacă un rol important atât în dezvoltarea profesională a elevilor şcolii 

noastre, cât şi în susţinerea proiectelor educative ale şcolii (aşa cum s-a menţionat la analiza 

mediului intern). Ei au nevoie de personal calificat, iar noi ne dorim creşterea gradului de 

inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, în domeniul şi în calificarea profesională pentru care 

s-au pregătit. Considerăm oportună încheierea şi asumarea de protocoale de colaborare de 

tipul „win-win”, în care fiecare partener să-şi îndeplinească obligaţiile care îi revin, cu 

convingerea ferrmă că acest lucru va aduce plus valoare instituţiei/întreprinderii pe care o 

reprezintă; 

 Având ca premisă activarea anterioară în cadrul reţelei parteneriale MQPART-Mecanică 13, 

ne propunem iniţierea demersurilor pentru realizarea unei reţele parteneriale cu agenţi 

economici, ONG-uri şi Fundaţii cu care şcoala colaborează deja, IŞJ Cluj, CNDÎPT şi 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, pentru implementarea învăţământului dual la 

şcoala profesională şi dezvolarea domeniului „Mecanică”, în care se încadrează majoritar, 

numărul  calificărilor profesionale promovate de către instituţia noastră de învăţământ. 

 

Parteneriatele între instituţii crează contextul utilizării în comun a anumitor tipuri de resurse 

şi cadrul necesar pentru promovarea şi preluarea experienţelor de bune practici. 

 

 

 



205 

 

 

 

 

 

Acţiuni Rezultate 

aşteptate 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost  Sursa de 

finanţare 

Perfecţionare prin 

obţinere definitivat şi 

grade didactice/ 

echivalare doctorat 

Număr de 

cadre 

didactice cu 

definitivat, 

grade 

didactice II, 

I şi doctorat 

echivalat 

An şcolar  

2020-

2021 

 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

continuă 

Cadrele 

didactice 

înscrise la 

definitivat şi 

grade 

didactice/doctor

at 

IŞJ Cluj 

CCD Cluj 

DPPD  Cluj 

Napoca -

UBB 

 Buget şi 

autofinanţare 

Activităţi metodice în 

cadrul comisiilor 

metodice constituite la 

nivelul unităţii şcolare şi 

participare la activităţi 

metodice în disciplină, 

la nivel local şi judeţean 

Numar de 

cadre 

didactice 

implicate 

activ în 

activităţi 

metodice 

Lunar şi 

semestrial 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Responsabil 

cerc pedagogic 

Cadre 

didactice 

IŞJ Cluj 

CCD Cluj 

Alte şcoli 

Cercuri 

metodice 

pe oraş 

 buget 

Cursuri/programe/webin

arii de formare pentru 

predarea, ȋnvățarea și 

evaluarea elevilor ȋn 

mediul online și de 

prevenire/reducere a 

violenței școlare, a 

absenteismului, a 

bullyng – ului și  și 

cyberbullyng – ului sau 

realizare activităţi 

extracurriculare adaptate 

pentru a fi desfăşurate ȋn 

mediul online 

Număr de 

cadre 

didactice 

formate 

An şcolar 

2020-

2021 

 

Echipa 

managerială a 

şcolii 

Cadre didactice 

RFC 

CCD Cluj, 

ISJ Cluj, 

ONG-uri, 

Fundaţii şi 

alţi 

furnizori 

acreditaţi 

de formare 

profesional

ă 

5000  

RON 

Buget şi 

autofinanţare 

Cursuri de formare 

pentru nivel avansat al 

cunoaşterii limbii 

engleze şi nivel 

începători/mediu limba 

franceză 

Număr de 

cadre 

didactice 

formate 

An şcolar 

2020-

2021 

 

Echipa 

managerială a 

şcolii 

Cadre didactice 

RFC 

CCD Cluj 1500 

RON 

Buget şi 

autofinanţare 

Cursuri de formare 

pentru implementarea 

“ICT tools” în educaţia 

formală şi nonformală 

desfășurată cu prezență 

fizică elevi sau ȋn 

mediul online 

Număr de 

cadre 

didactice 

formate 

An şcolar 

2020-

2021 

 

Echipa 

managerială a 

şcolii 

Cadre didactice 

RFC 

CCD Cluj 2000 

RON 

Buget şi 

autofinanţare 

3.5 Planul de dezvoltare profesională a personalului 

An şcolar 2020-2021 
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Activitati de formare 

 a personalului didactic-

auxiliar si nedidactic 

pentru dezvoltarea 

competenţelor de 

utilizare a calculatorului, 

de arhivare a 

documentelor,  

dezvoltarea 

competenţelor 

pedagogice, pentru 

achiziţii publice şi 

actualizare cursuri de 

igienă, pentru 

îndeplinirea altor 

obligaţii din fişa 

postului 

Număr 

persoane 

formate 

An şcolar 

2020-

2021 

 

Echipa 

managerială 

CCD Cluj 

Alţi 

furnizori 

acreditaţi 

de formare 

profesional

ă 

1500 

RON 

Buget şi 

autofinanţare 

 

3.6. Finanţarea planului 

 venituri extrabugetare obţinute prin : 

-închirieri de spaţii (cu respectarea prevederilor legislative în vigoare şi a HCL 500/2013)  

cuantum-ul lunar al veniturilor proprii rezultate din închiriere spaţii este de 14.285 lei  

- cazări ocazionale în internat a grupurilor de elevi, profesori şi studenţi veniţi din alte 

localităţi/judeţe 

-înschirieri ocazionale săli de curs pentru programe de formare şi/sau reconversie 

profesională adulţi 

            -sponsorizări şi donaţii în bani sau obiecte  (agenţi economici, părinţi, alte instituţii) 

 -fonduri puse la dispoziţie de Asociaţia Părinţilor Colegiului Tehnic de Transporturi 

„Transilvania”;  

 fonduri cu destinaţie specifică oferite de agenţii economici locali, pentru sprijinirea formării 

profesionale a elevilor proveniţi din medii defavorizate, premierea în bani a elevilor care se 

disting la practică şi a celor premiaţi la Concursul interregional de lucrări experimentale de 

laborator şi inventică “Paşi pe urmele lui Edison”, iniţiat şi coordonat de către şcoala noastră; 

 fonduri accesate şi obţinute pentru implementarea de programe europene de colaborare. 

 

Partea a 4-a - Consultare, monitorizare şi evaluare 

 

4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării 

planului 

I. Acţiuni în vederea elaborării PAS: 

1. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS şi a responsabilităţilor fiecărui membru al 

echipei 

2. Contactarea partenerilor economici şi sociali şi explicarea direcţiilor în care este necesară 

colaborarea lor cu unitateapentru elaborarea sau revizuirea PAS-ului 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

cadrelor didactice, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea 

profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii participanţi la formarea profesională; 
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interpretarea datelor statistice. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la 

nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor 

şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor 

sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 

obiectivelor priorităţilor. 

7. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 

II. Surse de informaţii pentru colectare, analiză şi interpretare date: 

Contextul: 

 documentele de înfiinţare ale şcolii 

 documentele de proiectare ale activităţii şcolii 

 documente de analiză ale activităţii şcolii  

 documente de prezentare şi promovare a şcolii  

 site-ul de prezentare a şcolii 

Mediul extern: 

 Raportul de ţară al României pentru 2019 elaborat de către Comisia Europeană (Bruxelles, 

27.02.2019); 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 

 Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieţii 2015-2020 

  Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 

 Programul naţional de reformă 2019 

 Programul de guvernare octombrie 2019 

 Raport MEN privind starea învăţământului preuniversitar din Romănia 2017-2018 

 ISE Raport de activitate 2018 

 RAPOARTE ANUALE privind STAREA ŞI CALITATEA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR CLUJEAN 

 MEN – Planul de acțiune pentru educație 2019-2030 

 Planuri manageriale al IŞJ Cluj  

 PLANUL REGIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 2016-2025 Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Vest, document realizat în proiectul: „Cadrul strategic pentru infrastructura 

educaţională şi sprijin în planificarea strategică a educaţiei şi formării profesionale –

INFRAED” (Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 

cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European) 

 PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT (PLAI) JUDEŢ CLUJ 2017-

2025 

 Strategia „Europa 2020” 

 Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre Comisia Europeană şi România 

 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 

  Raportul de activitate pe 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM) 

   Raportul de activitate pentru anul 2018 al Primăriei municipiului Cluj-Napoca 

 Repere economice și sociale regionale/ Statistică teritotială – date publicate în 2017 de către 

Institutul Naţional de Statistică  

 Anuarul Statistic al României 2018 

 Strategia Natională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 
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 consultanţă de specialitate CNDÎPT – discuţii, întâlniri de lucru 

 documente ARACIP 

Mediul intern: 

 analize statistice ale sondajelor şi chestionarelor aplicate  

 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre  

 dosarele catedrelor, ariilor curriculare şi comisiei diriginţilor 

 portofolii ale tuturor cadrelor didactice 

 date şi statistici ale şcolii 

 documente de analiză şi rapoarte ale activităţii ariilor curriculare, comisiilor metodice şi 

comisiilor pe probleme, ale departamentelor şi rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi 

echipei manageriale  

 Planuri de îmbunătăţire, Programe de pregătire suplimentară remedială, pentru bacalaureat 

sau performanţă şcolară 

 rapoarte scrise ale ISJ Cluj întocmite în urma inspecţiilor frontale, speciale sau/şi tematice 

 rezultate ale elevilor în principal, în ultimii trei ani şcolari 

 raportul activităţilor desfăşurate în săptămâna „Şcoala Altfel” 

 rapoarte ale coordonatorului de proiecte şi programe educative şi ale coordonatorului de 

programe europene şi ale consilierului şcolar 

 rapoarte administrative, financiare şi contabile 

 înregistrări şi fişe de personal 

 rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea în învăţământ  

III. Planul operaţional 

 Planul de şcolarizare pentru anul 2020-2021 

 Planul operaţional  al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 2020-2021 

 Planurile operaţionale pentru prevenirea şi reducerea absenteismului şi a violenţei în mediul 

şcolar pentru 2020-2021 

 Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului Profesoral, ale 

consiliului Elevilor, ale ariilor curriculare, catedrelor, comisiei diriginţilor, al 

coordonatorului de proiecte şi programe educative. 

 

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 

 

Implementarea PAS-ului va fi asumată şi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 

Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

 reactualizare periodică. 

 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

Nr. 

crt. 

Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele 

întâlnirilor de 

analiză 

 Realizarea mapelor de date 

şi informaţii care să 

Responsabili comisii 

metodice, 

lunar octombrie 2020 

martie 2021 
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sprijine monitorizarea 

ţintelor 

responsabil CEAC, 

coordonator pentru 

programe şi proiecte 

educative 

 Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

propuse în planul operaţional 

 

Echipa managerială semestrial februarie 2021 

iunie 2021 

 Informarea participanţilor 

despre măsurile ce se 

impun în urma rezultatelor 

obţinute 

Director adjunct semestrial decembrie 2020 

aprilie 2021 

 Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor 

Reprezentant al 

echipei de 

realizare/revizuire 

PAS 

anual iunie 2021 

 Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului 

asupra comunităţii 

Echipa managerială 

Echipa de 

realizare/revizuire 

PAS 

anual decembrie 2020 

 Informarea generală despre 

progresul realizat în 

atingerea ţintelor 

Reprezentant al 

echipei de 

realizare/revizuire 

PAS 

anual iunie 2021 

 Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS în lumina evaluării 

Directori 

Echipa de 

realizare/revizuire 

PAS 

Consiliul de 

administraţie 

anual iunie 2021 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

1. Analiza anuală a curriculum-ului opţional şi modificarea lui în funcţie de randament şi cerinţe. 

2. Analiza anuală a Stării Învăţământului Preuniversitar Clujean. 

3. Analiza anuală privind starea şi calitatea învăţământului în cadrul colegiului. 

4. Statistici privind cuprinderea elevilor într-o formă superioară de învăţământ şi inserţia pe piaţa 

muncii. 

5. Statistici privind încadrarea şcolii. 

6. Chestionare de diagnoză, satisfacţie şi/sau impact aplicate elevilor, părinţilor, agenţilor 

economici, personalului colegiului etc. 

7. Raportul financiar. 

8. Auditarea 

REZULTATE ASTEPTATE 

1. Îmbunătăţirea calităţii predării / învăţării / evaluării şi a aspectelor legate de managementul 

clasei de elevi 

2. Optimizarea strategiilor didactice de instruire teoretică şi practică şi de implementare a 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale cadrelor didactice,  asumarea responsabilităţii 

individuale şi de grup faţă de ameliorarea calităţii învăţământului şi sau a promovării excelenţei 

în educaţie ȋn vederea creşterii şanselor de succes şcolar, de promovare a examenelor naţionale, 

de inserţie pe piaţa muncii şi/sau tranziţie ȋn ȋnvăţământul terţiar 



210 

 

3.  Dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

4. Îmbunătăţirea calităţii cooperării şi extinderea parteneriatului cu comunitatea locală, naţională şi 

internaţională. 

5.  Perpetuarea tradiţiilor legate de proiectele educative iniţiate de către şcoală la nivel 

interregional, judeţen şi local,  a parteneriatelor strategice Erasmus+,  scriere şi depunere 

aplicaţie ȋn cadrul proiectului ROSE, SLG, runda a III-a 

6. Optimizarea relaţiei cu comunitatea locală şi cu cu mass-media 

7. Realizarea reţelei parteneriale propuse pentru implementarea învăţământului dual la şcoala 

profesională şi dezvolarea domeniului „Mecanică”, în care se încadrează majoritar, numărul  

calificărilor profesionale promovate de către instituţia noastră de învăţământ. 

 

Lista abrevierilor  

ADR  Agenția de Dezvoltare Regională 

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

AJOFM  Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă 

ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ARACIP Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar 

BIM Biroului Internaţional al Muncii 

CDR Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

CLDPSFP Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea 

Profesională 

CNDIPT Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

CR  Consorțiul Regional 

ECVET Sistemului european de credite pentru educaţie şi formare  

EQAVET Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în formarea 

profesională 

EQF Cadrul European al Calificărilor 

EURES Reţeaua de cooperare între serviciile publice de ocupare europene şi alţi 

parteneri implicaţi pe piaţa muncii, coordonată de Comisia Europeană 

ISCED Clasificărea Internaţională Standard a Educaţiei 

ISCED Clasificarea internaţională standard a educaţiei 

ISCED  4 Învăţământ postliceal 

ISCED  5 Învăţământ superior de scurtă durată 

ISCED  6 Licenţă sau nivel echivalent 

ISE Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

ISJ Inspectorat școlar judeţean 

ÎPT Învăţământul profesional şi tehnic 

ÎPV Învăţarea pe tot parcursul vieţii 

MEN Ministerul Educației Naționale 

MENCŞ Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice 

Migraţia netă Diferenţa dintre totalitatea persoanelor sosite şi a celor plecate 

NUTS Clasificarea statistică a unităţilor administrativ teritoriale 

ONG Organizații nonguvernamentale 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 

Tehnic 

PNR Programul naţional de reformă 

Populaţia activã  Toate persoanele de 15 ani şi peste, care furnizeazã forţa de muncã disponibilã 

pentru producţia de bunuri şi servicii; include populaţia ocupatã şi şomerii. 
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Populaţia ocupatã Toate persoanele de 15 ani şi peste, care au desfãşurat o activitate economicã 

producãtoare de bunuri sau servicii  în perioada de referinţã, în scopul 

obţinerii unor venituri sub formã de salarii, platã în naturã sau alte beneficii. 

Populaţia şcolară Totalitatea copiilor, elevilor şi studenţilor cuprinşi în procesul de instruire şi 

educare la începutul anului şcolar/universitar indiferent de formele de 

învăţământ pe care le frecventează (zi, seral, frecvenţă redusă, deschis la 

distanţă) şi de vârstă. 

POR Programul Operaţional Regional 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 

Tehnic 

PTȘ Părăsirea timpurie a școlii 

Rata de activitate Raportul dintre populaţia activã şi populaţia totalã în vârstã de 15-64 ani, 

exprimat 

procentual 

Rata de ocupare Raportul dintre populaţia 

ocupatã şi populaţia totalã în vârstã de 

15-64 ani, exprimat procentual 

Rata şomajului Raportul dintre numãrul 

şomerilor şi populaţia activã, exprimat procentual 

Rata şomajului de 

lungã duratã 

Ponderea şomerilor aflaţi în şomaj de 12 luni şi peste în populaţia activã 

Rata şomajului de 

lungã duratã pentru 

tineri 

(15-24 ani) 

Ponderea şomerilor tineri aflaţi în şomaj de 6 luni şi peste în populaţia activã 

tânãrã 

REFERNET Rețeaua europeană de comunicare privind educația și formarea profesională 

ROSE Proiectul privind Ȋnvăţământul Secundar 

Runda a III-a, 

ROSE 

2019-2022 

SLG Scema de granturi pentru licee 

SPO Serviciile Publice de Ocupare  

TVET (eng)  Învățământul Profesional și Tehnic 
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