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I. VIZIUNEA ȘCOLII 

 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca este organizatie educationala care pregateste la standarde 

europene  specialisti in profilul tehnic şi servicii si ofera educatie in spiritul cetăţeniei democratice. 

1.1. Misiunea şcolii 

       Misiunea şcolii noastre este de a forma elevi responsabili şi motivaţi , încrezători în forţele proprii 

şi cu toate cunoştinţele necesare adaptării şcolare şi profesionale pe tot parcursul vieţii. 

 Serviciile furnizate de şcoală au la bază calitatea ,performanţa,promovarea valorilor europene, egalitatea 

şanselor pentru toţi participanţii  în proces. 

 

1.2. Profilul actual al şcolii 

         Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Cluj-

Napoca şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii din judeţul Cluj. Este organizat sub forma unui campus 

şcolar ceea ce face ca elevii care nu sunt din localitate să poată beneficia de serviciile oferite de căminul şi 

cantina şcolii. 

Şcoala noastră asigură pregătirea în următoarele calificări şi specializari : 

-nivel 4  - pregătirea se realizează prin liceul tehnologic pentru specializările technician electromecanic şi 

tehnician în gastronomie. 

-nivel 3- pregătirea se realizează prin scoala profesionala, domeniul turism si alimentatie, calificarea 

bucătar și ospătar (chelner) vânzător în unitățile de alimentație publică. 

-nivel 5 – școală postliceală specializare tehnician nutriționist 

 

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu obţinerea 

gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodicã. 

Personalul şcolii este format din 29 de cadre didactice. Cadrele didactice sunt calificate în procent 

de 96.55%.  

 

1.3 Analiza rezultatelor din anul şcolar 2018-2019 

 

Procentul de promovabilitate la examenele de certificare a competenţelor profesională și nivel 4 a 

fost de 100%, iar   la examenul de bacalaureat a fost de 65% . 

 Dintre absolvenţii de liceu: 

- 24,60,% continuă studiile la universităţi  

- 69,60 % angajaţi 
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-3,48 % migrează 

 - 2,32% şomeri 

            

     Oferta şcolară a fost elaborată ca răspuns al cererii de pe piaţa forţei de muncă şi susţinută de cele 

92 Convenţii de colaborare cu agenţii economici. 

În anul şcolar 2018-2019, la concursurile şcolare s-au obţinut următoarele rezultate :4 locuri 1,9 locuri 2, 3 

locuri 3 şi 9 menţiuni la fazele judeţene ale concursurilor şcolare. 

     În anul şcolar 2018-2019 s-au realizat următoarele : 

-reparaţii la căminul şcolii constând în lucrări de reparaţii la etajul II  

- modernizarea cabinetului de fizică. 

- lucrari de termoizolare a corpului B din cladirea scolii 

 

  Rezultate financiare: 

În anul financiar 2018 şcoala noastră a  beneficiat de 1782822 RON de la bugetul local, 63969RON de la 

de la bugetul de stat şi a atras resurse extrabugetare în valoare de 274228 RON.   

Elevii aflaţi în dificultate au fost identificaţi şi sprijiniţi pentru integrarea în colectivele claselor. Un rol 

important l-a avut psihologul şcolii. Pentru aceşti elevi , precum şi pentru elevii care au avut de susţinut 

examene sau concursuri şcolare s-au organizat un număr mare de consultaţii la diferite discipline. 

      Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru management 

educaţional, dezvoltare curriculum, învăţarea centrată pe elev, orientare şi consiliere , integrarea elevilor 

cu nevoi speciale . 

      Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din  curriculum-ul în 

dezvoltare localã . 

      In anul şcolar 2018-2019 în şcoală s-au desfăşurat activităţi şi proiecte educative pe teme 

ecologice, pe tema consumului de droguri , acţiuni comunitare ,sportive , etc.  

 

Colaborare şcoală –părinţi: 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, absenteismului şi 

insuccesului şcolar. S-au realizat activităţi de tipul ,, Şcoala părinţilor ” , în cadrul cărora părinţii au fost 

consiliaţi pe tema consumului de droguri , pericolul viciilor , comportamentul elevilor . Au fost informaţi 

periodic părinţii  de către diriginţi  referitor la atitudinea copiilor lor faţă de şcoală. 

Părinţii au sprijinit şcoala atât prin colaborarea cu diriginţii claselor cât şi prin sponsorizările pe care le-au 

făcut. 
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II. ANALIZA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV EDUCATIVE 

DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

2. Activitatea managerială 

 

2.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 A fost întocmit planul managerial pe baza unei diagnoze realiste care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în educaţie.  

 A fost întocmit planul managerial al Consiliului de administraţie şi au fost repartizate sarcinile pe 

membrii Consiliului de administraţie. 

 La nivelul catedrelor şi a celorlalte compartimente din şcoală s-au întocmit planuri manageriale în 

concordanţă cu planul managerial al conducerii. 

 S-a elaborat calendarul activităţilor extraşcolare. 

 

2.2. Analiza activităţii desfăşurată de conducere şi de şefii de catedră 

 La nivelul tuturor catedrelor s-au realizat şedinţe de catedră în care s-a discutat fişa de observare a 

lecţiei, a fost prezentat Manualul de Autoevaluare şi s-a discutat despre aplicarea la clasă a 

metodelor centrate pe elev. 

 Au fost repartizaţi diriginţii pe clase şi s-a stabilit modul de colaborare al acestora cu Comisia de 

disciplină şi cu părinţii elevilor, în scopul îmbunătăţirii frecvenţei elevilor. 

 Conducerea şcolii, împreună cu şefii de catedră şi cu membrii Comisiei de calitate au efectuat 

asistenţe la un număr de 134 ore. În cadrul acestor ore s-a urmărit în mod special utilizarea 

metodelor centrate pe elev.  

 S-au organizat simulări ale examenului de bacalaureat la limba română, matematică și  geografie. 

 S-au organizat fazele pe şcoală ale olimpiadelor şcolare și  Simpozionul judeţean de istorie şi de 

geografie. 

 Elevii şcolii noastre au participat la fazele judeţene ale concursurilor şcolare unde au obţinut 

rezultate frumoase care sunt trecute în anexă. 

 S-au organizat consultaţii atât pentru pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat cât şi 

pentru concursurile şcolare.  
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 Monitorizarea activităţii a fost realizată prin fişa de monitorizare pentru asigurarea calităţii, 

verificarea periodică a îndeplinirii sarcinilor de serviciu, chestionare aplicate elevilor şi părinţilor, 

stabilirea unui plan de măsuri pentru remedierea lacunelor. 

 În cursul anului şcolar 2019-2020 s-a urmărit creşterea nivelului de cunoştinţe al elevilor, formarea 

competenţelor, dezvoltarea abilităţilor şi capacităţilor de relaţionare, asigurarea şanselor egale de 

acces la educaţie, realizarea de proiecte şi programe extraşcolare care să sprijine dezvoltarea 

elevilor. 

 Conducerea şcolii împreună cu şefii de catedră au urmărit modul în care au fost întocmite 

documentele de planificare şi proiectare ale cadrelor didactice. 

 

2.3. Autoevaluarea activităţii manageriale 

 Activităţile propuse în planurile manageriale au fost realizate. 

Puncte tari: 

 Documentele de planificare ale catedrelor şi ale celorlalte compartimente din şcoală sunt în 

concordanţă cu planul managerial al şcolii. 

 Există o colaborare foarte bună între conducerea şcolii, şefii de catedră şi membrii Comisiei de 

Calitate. 

 Intensificarea asistenţelor şi interasistenţelor a contribuit la lărgirea experienţelor de predare -  

învăţare şi la utilizarea metodelor centrate pe elev. 

 S-a asigurat o încadrare realistă şi s-a asigurat acoperirea în proporţie de 98% a catedrelor cu 

personal calificat. 

Puncte slabe: 

 Unele cadre didactice manifestă reţinere şi conservatorism în adaptarea şi aplicarea elementelor de 

noutate în activitatea educaţională. 

 Abordarea insuficientă a posibililor parteneri locali care nu sunt atraşi în parteneriate educaţionale. 

Oportunităţi: 

 Programele finanaţate din fonduri structurale; 

 Oferta de perfecţionare a CCD; 

 Deschiderea spre colaborare a unor parteneri educaţionali;  

 Implicarea şi susţinerea activităţii din şcoală de către autorităţile locale. 

Ameninţări: 

 Scăderea populaţiei şcolare; 

 Implicarea insuficientă a părinţilor în activitatea şcolii; 
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 Plecarea părinţilor la muncă în străinătate; 

 Slaba salarizare a cadrelor didactice şi în special a cadrelor didactice tinere; 

 Resurse financiare limitate pentru procurarea de materiale necesare pentru desfăşurarea procesului 

instructiv educativ. 

III. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 

3.1 Baza materială 

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: două corpuri  clădire  şcoală, un corp clădire 

cămin, o clădire atelier cu 7 ateliere şcoală, o sală de sport şi o sală de gimnastică realizate cu forţe proprii, 

cantină, cabinet medical. 

             Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 

            -săli de clasă  cabinete şi laboratoare : 26; 

            -1 cabinet de consiliere psihopedagogică; 

            -ateliere şcolare:7. 

 Atelierele specifice domeniului mecanic şi construcţii au în dotare: truse de scule, mobilier specific şi 

următoarele utilaje: autoturisme, autocamion, utilaje de prelucrat la rece, utilaje de sudură, maşini de găurit, 

maşini de prelucrare a lemnului, maşini de şlefuit cu disc, scule şi dispozitive pentru constructori finisori, 

utilaje şi veselă pentru laboratorul de gastronomie. 

    Organizarea spaţiului şcolar: 

          

Entitate spaţiu şcoala Nr. entităţi Suprafaţă 

Sală de clasă 8 336,06 m2 

Cabinet pe discipline  7 431,02 m2 

Laborator pe discipline 11 913,47 m2 

Sală de sport 2 344,88 m2 

Bibliotecă 1 56 m2 

Sală profesorală 1 55,80 m2 

Cabinet de asistenţă  

şi consiliere 

1 5,55 m2 

Atelier tehnologic 1 600 m2 

Cabinet medical 1 58 m2 

Cămin 1 2877,41 m2 

Cantină 1 830,4 m2 
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      Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la sfârşitul anului şcolar  

2019-2020: 

            -3 laboratoare, care dispun de  de 83 calculatoare  + server + 2 scanner + imprimantă; 

            - cabinet director: 2 calculatoare, 2 imprimante; 

            - secretariat: 2 calculatoare, 2 imprimante,  un copiator; 

            - contabilitate: 2calculatoare, 2 imprimante; 

            - cabinete profesori: 11 calculatoare , 7 imprimante; 

            - cabinet de consiliere şi orientare şcolară: 1 calculator  + 1 imprimantă;           

            - biblioteca: 1 calculator;  

            - 15 laptop-uri, 2 tablete  şi 7 videoproiectoare. 

Calculatoarele din şcoală sunt conectate la Internet. 

  

3.2. Resurse financiare 

 Resursele financiare provin de la bugetul local, sau sunt resurse extrabugetare (sponsorizări, bani 

rezultaţi din activităţi practice). 

 

 

 

IV. RESURSE UMANE 

 

4.1. Personal didactic 

 Încadrarea personalului didactic s-a efectuat în mod complet, încă din primele zile ale anului 

şcolar, 96,66% din catedre fiind ocupate cu personal calificat. 

   Personalul şcolii este format din 30 cadre didactice;  

   Dintre profesorii şcolii, 13 au gradul didactic I, 2 gradul didactic II, 8 definitivatul, 6 sunt 

debutanţi şi 1 este fără pregătire de specialitate; 

   În rândul cadrelor didactice din şcoală există 1 profesor metodist al I.Ş.J.  si 1 reprezentant în 

Consiliul Consultativ. 

 

4.2. Elevi 

 Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul  anului şcolar 2019-2020 este următoarea: 
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Formă 

de învăț. 

Înscri

şi la 

încep

ut de 

an  

Înscrişi 

la 

sfârşit 

de an 

Promo-

vaţi  

Coeficient 

de 

promova-

bilitate  

Repe-

tenţi 

Coeficient 

de 

repetenţie 

Liceu 

zi 

109 102 95 93,13 7 6,86 

IX 30 30 27 90 3 10 

X 25 25 21 84 4 16 

XI 28 23 23 100   

XII 26 24 24 100   

Liceu 

seral 

33 23 23 100   

XI 33 23 23 100   

Scoala 

profe-

sională 

157 156 110 70,51 46 29,48 

IX 56 57 38 66,66 19 33,33 

X 54 52 39 75 13 25 

XI 47 47 33 70,21 14 29,78 

Școală 

postlice-

ală 

42 31 31 100   

I PL 26 16 16 100   

II PL 16 15 15 100   

TOTAL 341 312 305 97,75 53 

 

 

 

Faţă de anul şcolar trecut coeficientul de promovabilitate a crescut cu 17,82%. La liceu zi 

coeficientul de promovabilitate a crescut cu 2,75% iar la școala profesională a crescut  cu 1,33%. 

Pe clase situația este urmatoarea: 

Nr. 

crt 

Clasa Inscrisi  Ramasi 

inscrisi 

Promovati  Procent de 

promovabilitate 

1 IX A 30 30 27 90 

2 X A 25 25 21 84 

3 XI A 28 23 23 100 

4 XII A 26 24 24 100 

5 XI S 33 23 23 100 

6 IX B 27 28 18 64,28 

7 IX C 29 29 20 68,96 

8 X B 26 25 20 80 
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9 X C 28 27 19 70,37 

10 XI B 22 22 17 77,27 

11 XI C 25 25 16 64 

12 I PL 26 16 16 100 

13 II PL 16 15 15 100 

 

Cele mai mari procente de promovabilitate se întâlnesc la clasele:  

 XI A, diriginte Cipcigan Daniela, 100% 

 XII A, diriginte Bimbea Adriana și Mărginean Sonia, 100% 

 XI S, diriginte Erchedi Nicoleta, 100% 

 I PL, diriginte Medan Sidonia, 100% 

 II PL, diriginte Braica Ioana, 100% 

Cele mai mici procente de promovabilitate se întâlnesc la clasele: 

 XI C, diriginte Diertic Adriana, 64% 

 IX B, diriginte Fălcușan Florina 64,28 % 

 IX C, diriginte Gligan Tenzica 68,96 % 

 În cursul anului şcolar 2019-2020  nu au rămas elevi corigenţi pe vară. 

 

Rezultatele la învăţătură pe forme de învăţământ este următoarea: 

 

 Liceu zi:  20% din elevi au obţinut medii între 6 – 6,99 

46,31% din elevi au obţinut medii între 7 – 7,99 

27,36% din elevi au obţinut medii între 8 – 8,99 

6,31% din elevi au obţinut medii între 9 – 10  

 

 

 Liceu seral:  8,69% din elevi au obţinut medii între 5 – 5,99 

                          43,47% din elevi au obţinut medii între 6 – 6,99 

26,08% din elevi au obţinut medii între 7 – 7,99 

17,39% din elevi au obţinut medii între 8 – 8,99 

4,34% din elevi au obţinut medii între 9 – 10  
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 Școală profesională:  3,63% din elevi au obţinut medii între 5 – 5,99  

                                       41,81% din elevi au obţinut medii între 6 – 6,99 

     39,09% din elevi au obţinut medii între 7 – 7,99 

     13,63% din elevi au obţinut medii între 8 – 8,99 

     1,81 % din elevi au obţinut medii între 9 – 10 

 

 

 Școală postliceală:  3,22% din elevi au obţinut medii între 6 – 6,99 

     16,12% din elevi au obţinut medii între 7 – 7,99 

     19,35% din elevi au obţinut medii între 8 – 8,99 

     61,29 % din elevi au obţinut medii între 9 – 10 

 

 

 Rezultatele slabe la învăţătură sunt datorate mai multor cauze, dintre care amintim: 

- dezinteresul elevilor pentru învăţătură, provenit din lipsa motivaţiei pentru un studiu aprofundat, 

indiferenţa familiei faţă de situaţia şcolară a elevului; 

- lipsa de preocupare a unor diriginţi faţă de rezultatele clasei; 

- legătura insuficientă cu părinţii elevilor, colaborarea redusă cu familia, informarea sporadică a 

familiei în cazul unui absenteism pronunţat sau al unor abateri şcolare; 

- utilizarea incorectă a evaluării elevilor şi neutilizarea evaluării formative în timpul orelor. 

 

Rezultatele slabe la învăţătură sunt corelate cu numărul mare de absenţe pe elev înregistrate în anul 

şcolar 2019-2020. 

 

În anul şcolar 2019-2020 s-au înregistrat un număr mare de absenţe/elev (103,82 absenţe/elev) 

repartizate pe forme de învăţământ în felul următor: 

 Liceu zi: 72,48 absenţe/elev 

 Liceu seral: 60,08 

 Școala profesionala: 206,05 absenţe/elev 

 Scoala Postliceala: 76,70 absenţe/elev 

 

Faţă de anul şcolar  trecut se înregistrează o scădere  cu 41,51 absenţe /elev.  

Pe clase situatia este urmatoarea: 
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Nr. crt Clasa Nr. absente/elev Nr. absente moti-vate/ 

elev 

Nr. 

absente 

nemo-

tivate /elev 

1 IX A 55,53 16,33 39,20 

2 X A 105,32 26,72 78,60 

3 XI A 75,43 49,43 26,00 

4 XII A 56,62 34,79 21,83 

5 XI S 60,08 38,60 21,47 

6 IX B 294,60 47,75 246,85 

7 IX C 239,20 34,89 204,31 

8 X B 133,56 25,16 108,40 

9 X C 159,70 34,96 124,74 

10 XI B 121,81 26,13 95,68 

11 XI C 265,08 67,12 197,96 

12 I PL 130,00 50,06 79,94 

13 II PL 19,86 8,00 11,86 

 

 

Clasele cu cel mai mic număr de absenţe /elev sunt:  

 Clasa a II-a PL, diriginte Braica Ioana, 19,86 absențe/elev 

 Clasa a IX-a A, diriginte Popa Adriana Maria, 55,53 absenţe/elev 

 Clasa a XII-a A, diriginte Bimbea Adriana și Mărginean Sonia, 56,62 absenţe/elev 

 Clasa a XI-a S, diriginte Erchedi Nicoleta, 60,08 absenţe/elev 

 

 

Clasele cu cel mai mare număr de absenţe /elev sunt următoarele: 

 Clasa a IX-a B, diriginte  Fălcușan Florina, 294,60 absenţe/elev 

 Clasa a XI-a C, diriginte  Diertic Adriana, 265,08 absenţe/elev 

 Clasa a IX-a C,  diriginte Gligan Tenzica, 239,20 absenţe/elev 

 Clasa a X-a C, diriginte  Lakotiti Adriana, 159,70 absenţe/elev 
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Numarul de absențe se datorează și faptului că  o parte din diriginţii claselor nu urmăresc consecvent 

frecvenţa elevilor şi nu aplică la timp măsurile ce se impun din punct de vedere al regulamentului şcolar. 

 

 

 

Examenul de certificare a competențelor profesionale 

 

La examenele de certificare a competenţelor profesionale de nivel  nivel 3, nivel 4 s-au obţinut 

urmatoarele rezultate: 

 

Nivelul de 

calificare 

Numar de 

absolvenți  

Număr de elevi 

prezenți la 

examen 

Procentul de elevi 

care au obținut 

certificarea  

4 24 24 24 

3 33 33 33 

 

 

 

 

BACALAUREAT 2020 

 

Sesiunea iunie –iulie – promotia curentă 

Disciplina 
In-

scrişi 

Prezen-

taţi 

Promo-

vati 
Procent 

Nota 

1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 

Lb. română 32 32 28 87,50% - - - 5 17 6 2 - 2 

Matematică 32 31 21 67,74% 2 3 4 - 5 8 4 4 1 

Geografie 26 26 22 84,61% - 1 2 1 10 2 3 5 2 

Biologie 4 4 2 50% - - 2 - 1 - - - 1 

Fizică 2 2 1 50% - 1 - - 1 - - - - 

Total 32 31 14 52,17% - 3 4 9 12 19 16 7 1 
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Clasa a XII-a A 

Nr.crt. Nume Romana Proba Ec Proba Ed MEDIA Stare 

1. Apostol M.C. Vlad Cosmin 5,15 N 3,40 - Neprezentat 

2. Bonda S.F. Maria-Steliana-Roxana 5,40 5,00 9,75 6,71 Reușit 

3. Câmpian F. Mădălina-Maria 4,20 3,20 5,10 - Respins 

4. Cimpoeșu D.A. Damian-Emil 5,10 3,70 5,75 - Respins 

5. Costa V. Andrei 5,10 8,00 7,80 6,96 Reușit 

6. Crișan M. Adina-Bianca 5,00 6,50 5,65 - Respins 

7. Duma I. Denisa-Ioana 6,00 8,60 8,00 7,55 Reușit 

8. Fekete R. Cristina-Antonia 5,00 1,85 3,85 - Respins 

9. Felecan M.I. Mirel-Ionuț 4,20 1,60 5,00 - Respins 

10. Gagyi I. Csilla 7,70 8,45 8,60 8,25 Reușit 

11. Gal E. Eniko-Roxana 5,55 6,15 4,20 - Respins 

12. Gocan M.I. Anca-Larisa 5,00 5,50 6,75 - Respins 

13. Istvanffi D. Erika 6,80 7,10 2,75 - Respins 

14. Iuhasz E. Biborka-Apollka 5,95 6,60 5,90 6,15 Reușit 

15. Lăcătuș V. Mircea 5,00 3,90 2,00 - Respins 

16. Maghiari S.C. Sorina-Maria 5,90 6,50 5,25 - Respins 

17. Mariș I. Darius-Augustin 7,80 6,05 7,60 7,15 Reușit 

18. Mariș T. Cosmina-Ioana 5,50 6,85 8,15 6,83 Reușit 

19. Moncea-Țermure A. Bianca-Maria 9,00 7,25 8,05 8,10 Reușit 

20. Mureșan C. Mădălina 6,40 2,90 5,00 - Respins 

21. Neagu M. Alexandra-Daniela 9,00 9,00 9,30 9,10 Reușit 

22. Neciu M.G. Adelin-Laurențiu 5,95 5,65 3,10 - Respins 

23. Oltean A.N. Adina-Loredana 4,50 2,25 3,10 - Respins 

24. Pașcalău I. Ionuț-Sebastian 6,80 6,10 5,30 6,06 Reușit 

25. Petrișor C. Claudiu-Ciprian 4,50 3,80 5,00 - Respins 

26. Rațiu D. Daniela-Camelia 5,80 7,05 7,05 6,63 Reușit 

27. Rîpaș I. Cătălin-Dan 5,95 8,85 9,60 8,13 Reușit 

28. Sebeși E. Estera 6,85 6,00 5,90 6,25 Reușit 

29. Sgouros G. Evangelos 4,40 5,00 6,35 - Respins 
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30. Ungvari I. Loredana-Selina 5,80 7,95 8,95 7,56 Reușit 

31. Vagner D. Cristian-Dragoș 5,30 2,10 5,00 - Respins 

32. Vereș M.I. Andrei-Ioan 6,30 5,10 5,30 - Respins 

Media 5.84 5.61 6.01 7,24  

Promovabilitate  :  43,75% 

Limba română: 84,37 % 

Matematică  (Ec): 70,96 % 

Geografie (Biologie, Fizică) (Ed) : 78,12% 

 

Rezultate finale dupa cele 2 sesiuni de bacalaureat – promoția curentă 

 

Disciplina 

Tota

l 

elevi 

Prezen

-taţi 

Promo

-vati 

Procen

t 

Nota 

1-

1.9

9 

2-

2.9

9 

3-

3.9

9 

4-

4.9

9 

5-

5.9

9 

6-

6.9

9 

7-

7.9

9 

8-

8.9

9 

9-

9.9

9 

Lb. 

română 

32 32 28 87,50% - - - 4 18 5 3 - 2 

Matematic

ă 

32 32 22 68,75% 2 1 4 1 7 8 4 4 1 

Geografie 26 26 22 84,61% - 1 2 - 9 3 4 5 2 

Biologie 4 4 3 75% - - 1 - 1 - 1 - 1 

Fizică 2 2 1 50% - 1 - - 1 - - - - 

Total 32 32 16 50% 1 9 9 7 21 21 18 8 2 

Sesiunea august –septembrie – promotia curentă 

 

Clasa a XII-a A 

Nr.crt. Nume Romana Proba Ec Proba Ed MEDIA Stare 

1. Apostol M.C. Vlad Cosmin 5,15 6,45 2,15 - Respins 

2. Bere O.N.  Dorina-Cristina 5,30 5,25 4,05 - Respins 

3. Cimpoeșu D.A. Damian-Emil 5,10 5,65 7,60 6,11 Reușit 

4. Fekete R. Cristina-Antonia 5,00 1,85 6,55 - Respins 

5. Gal E. Eniko-Roxana 5,55 6,15 5,15 - Respins 

6. Gocan M.I. Anca-Larisa 5,20 5,50 6,75 - Respins 

7. Maghiari S.C. Sorina-Maria 5,90 N 5,80 - Neprezentat 

8. Mureșan C. Mădălina 6,40 3,55 3,90 - Respins 

9. Neciu M.G. Adelin-Laurențiu 5,95 5,65 7,75 6,45 Reușit 

10. Oltean A.N. Adina-Loredana N N N - Neprezentat 
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11. Petrișor C. Claudiu-Ciprian N N N - Neprezentat 

12. Sebeși E. Estera 7,20 N 5,20 - Neprezentat 

13. Sgouros G. Evangelos 5,20 5,00 6,35 - Respins 

14. Turei I. Cătălin 5,35 4,00 5,05 - Respins 

15. Vagner D. Cristian-Dragoș 5,30 5,00 5,00 - Respins 

16. Vereș M.I. Andrei-Ioan 6,30 4,00 5,30 - Respins 

Media 5.63 4.83 5.47 6,28  

 

Elevi participanti la bacalaureat: 100 % din absolventi 

Promovabilitate  : 50% 

Limba română : 84,37 % 

Matematică : 71,87% 

Geografie  : 81,25% 

Trei dintre absolvenții înscriși la BAC anul acesta sunt elevi care au absolvit liceul în anii anteriori 

și anume: 

1. Bonda S.F. Maria-Steliana-Roxana, absolventă în 2014, promovat BAC sesiunea iunie – iulie 

2020; 

2. Pașcalău I. Ionuț-Sebastian, absolvent în 2016, promovat BAC sesiunea iunie – iulie 2020; 

3. Neciu M.G. Adelin-Laurențiu, absolvent în 2019, promovat BAC sesiunea august – septembrie 

2020. 

 

Mediile obținute la disciplinele de bacalaureat 

         

Disciplina 

Clasa 

Lb. romana Matematica Geografie Fizică 

 

Biologie 

XII  5.84 5.47 3.97 4,02 6,55 

Media  5.84 5.47 3,97 4.02 6,55 

                                                                                                                     

Cauze  care au condus la obţinerea unui procent scăzut la bacalaureat :  

Procent mic al elevilor cu note peste 6 la următoarele discipline: matematică,  limba româna. 

1. Implicare insuficientă a diriginţilor. 

2. Elevii nu reuşesc să utilizeze cunoştinţele dobândite şi au dificultăţi la înţelegerea cerinţelor 

exerciţiilor. 
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3. Implicare insuficientă a familiilor elevilor în problemele şcolare ale elevilor. 

 

În scopul îmbunătăţirii  rezultatelor examenului de bacalauret 2020, în anul şcolar 2019-2020 s-au 

desfăşurat următoarele activităţi: 

 Stabilirea unui program de pregătire suplimentară la toate disciplinele şi monitorizarea participării 

elevilor la aceste pregătiri; 

 Colaborarea profesorilor de specialitate cu profesorii diriginţi; 

 Alcătuirea unor planificări suplimentare pentru materia recapitulată la consultaţii; 

 Alcătuirea şi folosirea la consultaţii a fişelor de lucru cu exerciţii şi teoria aferentă; 

 Rezolvarea la  orele de curs a exerciţiilor asemănătoare cu cele din variantele propuse pentru BAC 

şi prin aceasta, încurajarea şi motivarea elevilor; 

 Organizarea de simulări; 

 Monitorizarea rezultatelor fiecărui elev pe parcursul întregului an şcolar, pe fişe de monitorizare; 

 Şedinţe frecvente cu părinţii claselor terminale pentru anunţarea periodică a rezultatelor curente şi 

a rezultatelor simulărilor. 

 

 

 V. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

 5.1. Calitatea proiectării didactice. Analiza pe discipline 

  Proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu normele prevăzute de programele şcolare de 

specialitate. Proiectarea este precedată de planificarea calendaristică şi a avut în vedere următorii 

parametrii: 

 -includerea competenţelor vizate, a metodelor de predare şi evaluare, precum şi a corelării dintre 

acestea şi conţinuturile învăţării; 

 -elaborarea paralelă-programă-planificare-proiectare; 

 -monitorizarea concordanţei sau a decalajelor programă-planificare-proiectare. 

  

 Activitatea de proiectare realizată individual de cadrele didactice a fost verificată periodic de şefii 

ariilori curriculare şi de conducerea şcolii. Se asigură astfel adecvarea constantă a parametrilor evidenţiaţi 

anterior, în raport cu realitatea practică: îmbunătăţirea desfăşurării procesului formativ-educativ.  

  

 5.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 
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 Unitatea noastră şcolară asigură îndeplinirea obiectivelor şi conţinuturilor curriculum-ului naţional prin:  

 -formarea socio-culturală a elevilor; 

 -formarea profesional-educativă a elevilor; 

 -crearea unui cadru valoric conform cu cerinţele întegrării sociale. 

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ conţine atât C.D.L.–urile cât şi activităţile extraşcolare 

organizate la nivel de şcoală.  

S-a elaborat calendarul activităţilor extraşcolare. În timpul anului şcolar s-au desfăşurat activităţi 

educative pe teme ecologice, sportive, orientare şcolară şi profesională, culturale. 

 

   

  5.3. Calitatea predării 

 

 Este monitorizată de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, care a avut următoarele 

obiective: 

 -interasistenţe; 

 -redactarea fişelor de evaluare a orelor asistate; 

 -analiza raportului de autoevaluare a  catedrei întocmit din două în două luni.  

 Calitatea predării este asigurată respectarea celor 26 de descriptori. 

S-au efectuat 293 asistenţe  de către conducerea şcolii, şefii de catedră şi de către membrii Comisiei de 

calitate. Procesul de educare şi formare a fost evaluat cu calificativul Foarte bine, profesorii susţinând 

lecţii notate cu calificativele „4” şi „5”. 

S-au întocmit la 1 ianuarie şi 28 februarie de către Comisia de calitate  formularele de monitorizare internă 

care au fost trimise la ISJ în care s-au identificat: 

 

Aspecte care trebuie îmbunătăţite 

 Îmbunătăţirea activităţii de proiectare ţinând 

cont de cerinţele activităţii centrate pe elev; 

 Diversificarea metodelor de lucru şi 

adaptarea strategiilor la stilurile individuale 

de învăţare; 

 Captarea atenţiei elevilor prin activităţi 

inspirate din viaţa de zi cu zi; 

Puncte tari 

 Utilizarea mijloacelor de învăţare adecvate 

tipurilor de lecţii; 

 Portofoliile profesorilor sunt bine întocmite; 

 Antrenarea elevilor în activităţi 

extracurriculare; 

 Existenţa cadrului adecvat desfăşurării 

activităţii didactice; 



Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca 

Str. Maramureşului nr.165/A 

 
 

19 

 

 Îmbunătătţirea bazei materiale din ateliere şi 

laboratoare; 

 Îmbunătăţirea evaluării formative din timpul 

lecţiilor; 

 Relaţia profesor -elev. 

 Stimularea şi încurajarea elevilor pentru 

autocunoaştere. 

 

5.4. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă 

 

Este necesar ca în cadrul catedrelor să se organizeze activităţi în care să se discute despre modul în 

care poate fi folosită evaluarea pentru orientarea elevilor în învăţare şi să se urmărească mai concret 

progresul şcolar al elevilor.  

 

 

 

 

 

 

Rezultate obținute la concursurile școlare în anul școlar 2019-2020: 
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5.5. Program de pregătire suplimentară  

 

 Se organizează pentru elevii cu probleme, de câte ori este necesar. La toate catedrele există 

programul de consultaţii atât pentru elevii cu probleme cât şi pentru performanţă. 

 

5.6. Activitatea educativă  

 

  Profesorii şcolii şi-au diversificat metodele de lucru, având în vedere relaţia profesor-elev şi 

dezvoltarea personalităţii elevului, îndreptând activitatea educativă înspre grupul ţintă. 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a 

suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare 

prin care să asigure continuitatea învățării. Măsurile instituite prin starea de urgență au pus atât profesorii 

cât și elevii în situația de a descoperi moduri noi de comunicare pentru continuarea activităților școlare.  

În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la 

nivelul elevilor,  cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

Clasa  Premiul  Concursul Faza  

 

  

Profesori 

coordonatori 

1. Neagu Alexandra XII A Sef de 

promoție 

   

 

2. 

 

 

Marc Marian  

Oltean Simina  

Bere Paula 

IX A 

X A 

X A 

Mențiune I 

 

Teens’ Quiz –

concurs judetean 

engleza 

Județeană Erchedi Nicoleta 

3. Marc Marian  IX A Premiul I Quest-concurs 

national engleză 

Județeană Erchedi Nicoleta 

4. Oltean Simina  

 

X A Premiul II Quest-concurs 

național engleză 

Județeană Erchedi Nicoleta 

5. Neagu Alexandra XII A CAE nivel 

C1 grade B 

Cambridge 

Assessment 

English 

Internațional Erchedi Nicoleta 

6.  Maghiari Alexandra 

Catalina 

 Premiul III Concursul pe 

meserii 

Judeteană Pop Ana Ioana 

7. Echipa școlii 

   

 

 

 

Locul V Liga Liceelor Locală  

baschet 

Morar Alexandru 

8. Marc Marian  IXA Semifinală Hippo Language 

Olympiad 

Internațional Erchedi Nicoleta 

9. Neagu Alexandra XII A Locul 10 Olimpiada –

Lectura ca 

abilitate a vietii 

Judeteană Diertic Adriana 
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special. Așadar, tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuare activităților didactice la distanță, 

în perioada suspendării cursurilor,cu toate că relaționarea umană, sprijinul elevilor cu nevoi speciale și 

poate în primul rând comunicarea autentică au avut de suferit. 

Activitatea online dincolo de avantaje  are și limite, cu impact negativ asupra învățării eficiente,  

întrucât o importantă  latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual, pentru că sprijinul 

pe care în mod tradițional profesorii îl acordă elevilor cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, 

date fiind limitările tehnologice implicite. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice au semnalat:  

lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – 

platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de 

activități de învățare suficient de eficiente și / sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite 

pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în 

domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru 

înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit  mai multe mijloace 

specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• aplicații pentru comunicare de grup, precum: Zoom, Google classroom, Whatsapp, Facebook , 

messenger etc.; 

 • apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev; 

• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și 

ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, etc.; 

• platformele specializate de elearning ; 

 • aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe:  Zoom, 

Google Meet. 

Dificultățile de natură tehnică - cum au fost  probleme în a stabili conexiunile online, probleme în 

activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a prezentărilor de către profesor sau 

a temelor de către elevi etc. – au dus la deturnarea atenției elevilor și profesorului de la activitățile 

didactice.  

Utilizarea noilor tehnologii în activitățile de învățare i-a determinat pe profesori să regândească 

procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de 

platformele digitale. 

 

 5.7. Activitatea extracurriculară 
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 Prin activităţile organizate s-au urmărit: 

 -motivarea elevilor pentru studiul individual; 

 -creşterea interesului pentru competiţie; 

 -dezvoltarea unor competenţe specifice. 

  

VI. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

 6.1. Colaborarea membrilor catedrei cu părinţii elevilor 

 

  Profesorii au luat legătura cu părinţii elevilor care au înregistrat rezultate slabe, pe parcursul 

anului şcolar, participând la şedinţele cu părinţii, pe clase. 

 

6.2. Parteneriate educationale  

 S-a încheiat un parteneriat educaţional cu Asociația Părinte în Florești pentru proiectul Porția de 

sănătate; 

 S-a încheiat un parteneriat educaţional cu Colegiul Emil Negruțiu Turda pentru activitatea Tradiții 

culinare. 

 

VII. CONCLUZII. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

 -Intensificarea pregătirii pentru bacalaureat prin teste cu subiect unic; 

-Organizarea unor simulări pentru examenul de bacalaureat şi pentru examenele  de certificare a 

competenţelor profesionale; 

-Pregătirea elevilor pentru concursurile  şcolare-fazele judeţeană şi naţională; 

-Diversificarea metodelor folosite la predare şi evaluare, adaptate stilurilor de învăţare ale elevilor; 

-Implicarea elevilor, în număr mare, la activităţile extracurriculare, la simpozioane şi concursuri; 

- activităţi metodice în cadrul catedrelor în scopul îmbunătăşirii activităţii de  predare-învăţare; 

- creșterea interesului în ceea ce privește performanțele tehnice (atât a profesorilor cât și a elevilor) 

în ceea ce privește activitatea școlară online. 

  În urma elaborării raportului de autoevaluare pe anul şcolar 2019-2020, Comisia CEAC a 

identificat mai multe puncte tari şi mai multe aspecte care trebuie îmbunătăţite, iar comisia de 

calitate a propus un plan de îmbunătăţire care va fi discutat în şedinţele de catedră. 
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VIII. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

8.1. CONTEXTUL NAŢIONAL 

(priorităţi la nivel naţional) 

 
Contextul European 

Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din cadrul 

strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020,  din analiza evoluției indicatorilor prin comparație cu media 

europeană și țintele asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

a) rata părăsirii timpurii a școlii în România era de 17,3% în 2015, cu 5,3 puncte procentuale peste 

media europeană de 12%, fiind una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără un 

reviriment  semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020 

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un reviriment bun în direcția țintei 

naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu toate acestea, se 

constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: 

media europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020.  

c)  impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar contribui 

semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de către aceștia, cât și de 

către familii și cadre didactice;  

d)  România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în programul 

PISA. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testarea din 2012 la matematică, 

rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani, indică un procent foarte ridicat al celor cu competențe 

scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, a fost de 22,1%. În 2015 se 

înregistrează o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute la citire şi la ştiinţe faţă de 2012. La 

citire, 38,7% din tinerii din România au un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul 

celor 28 de state europene. La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au un nivel scăzut, faţă de numai 

23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state europene. 

 Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, 

citire, matematică şi ştiinţe; 

e) În contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta cuprinsă între 

20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție descrescătoare după anul 2009, cu o 

uşoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenților de învățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de 

ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 70,9%. 
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 Cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de educație 

ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media europeană, de 76,9% şi departe 

de ținta de 82%, propusă la nivel rofessi pentru anul 2020;  

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare în 

România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, fără progrese semnificative în 

perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel național pentru anul 2020; 

 g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, în 2015, 

de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% și departe de ținta de 10% 

propusă de România pentru 2020.  

Ponderea relativ  bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul 

elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în România, față de 

media UE-28 de 48,1%18 , demonstrează importanța formării profesionale inițiale pentru piața muncii din 

România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, 

de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, dintre care pentru educaţia şi formarea 

profesională se numără:  

−Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014- 2020;  

−Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;  

−Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;  

−Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;  

−Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020- 2030;  

 −Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;  

−Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;  

−Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2014-2020;  

−Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;  

−Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;  

−Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.  

- Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014- 2020 are 

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, 

având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în 

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:  
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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 PLAI al județului Cluj, 2016-2025 a 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:  
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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: PLAI al județului Cluj, 2016-2025  

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 componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională;  

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;  

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

participarea la o piaţă a muncii europene inclusive. 

 Analizele efectuate la nivel naţional incluse în Planurile de Dezvoltare Regionale, cu precădere în 

Planul de Dezvoltare a Regiunii de Nord –Vest au dus la stabilirea Strategiei de Dezvoltare Regională cu 

stabilirea priorităţilor și obiectivelor pentru perioada 2014-2020, corelate cu prioritățile și obiectivele la 

nivel național precum și cu orientările de la nivel european. 

Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2014-2020 se bazează 

pe rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările, care au putut fi identificate în această analiză.  

 

 

 8.2. Obiectivul General (PDR) 

 

 Creşterea economiei regionale prin dezvoltare rofessionalal şi integrată pentru diminuarea 

disparităţilor intra- şi rofessional şi creşterea standardului de viaţă regional. 

 

Dintre Priorităţile stabilite: 
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 Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 

 Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a informaţiilor 

 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 

 Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea emisiilor 

poluante 

Pentru aceste priorități s-au stabilit obiective specifice si acțiuni orientative care privesc dezvoltarea 

Regiunii în general dar cu aplicabilitate și pentru învățământul profesional și tehnic. 

Dintre Obiectivele Specifice, acelea care privesc și spre învățământ și care vizează planificarea 

acţiunilor şcolii pentru următorii ani, enumerăm: 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial  

 Îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC 

 Investiţii în educaţie, servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

din aceste domenii 

 Dezvoltarea capitalului uman 

 Promovarea ocupării forţei de muncă 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi dezavantajate, precum şi asigurarea 

accesului la servicii sociale, de sănătate şi de educaţie de calitate 

 Protejarea biodiversităţii şi a resurselor naturale  

Pe lângă aceste obiective generale putem adăuga obiective ale școlii pe termen mediu: 

 Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile 

 Dezvoltarea de curriculum 

 Dezvoltarea de standarde de pregătire profesională 

 Formarea continuă a personalului didactic și nedidactic (metodică) 

 Asigurarea calităţii în învățământ 

 Dezvoltarea Orientării şi consilierii elevilor 

 Dezvoltarea Sistemului informaţional 

 Modernizarea bazei materiale 

 Dezvoltarea Managementului educaţional 

 Promovarea Egalității de şanse 

 Utilizarea tehnicii de calcul în predare 

 Promovarea Cursurilor de Formare continuă a adulţilor 

 Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 
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 Învăţarea centrată pe elev 

8.3. OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE LA NIVEL LOCAL 

 

 

 
 

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională va asimila principiile şi obiectivele dezvoltării 

durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi 

performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. 

Planurile de școlarizare vor trebui să reflecte prioritățile economice  pe cele două componente de 

bază ale pieței muncii: dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea calificărilor (pregătirea tehnologică 

modernă/meseriile viitorului); 

De asemenea este subliniată: 

         Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, 

dobândirea de competențe tehnice generale, solide; 

• Eficientizarea  parteneriatelor şcoală agent economic, inclusiv prin creșterea numărului de 

clase de  învățământ dual; 

• Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici 

 Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională 

 Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate locală 

 Realizarea de prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung 
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 Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

 Transferul de bune practici 

 Creşterea abilităţilor generale 

 Eficientizarea reţelei şcolare 

 Promovarea imaginii şcolii prin – ofertă educaţională atractivă    

            - prezenţă activă în mass-media                          - 

şcoala părinţilor  

 Implicarea reală a agenţilor economici în fundamentarea planului de 

         şcolarizare 

 Implicarea reală şi sporită a părinţilor în activităţi specifice şcolii 

     Eficientizarea şi modernizarea managementului sub toate aspectele 
 

Direcțiile majore după care este construit PAS-ul Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj sunt: 

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico – socială durabilă de la nivel 

local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor. 

 Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio – profesionale a 

absolvenţilor. 

 

Situația demografică 

 

Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, având o suprafaţă de 6674,4 kmp, 

desfăşurată în zona de contact a trei unităţi naturale reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi 

Câmpia Transilvaniei. Din punct de vedere al suprafeţei deţinute, în totalul teritoriului naţional, judeţul 

Cluj ocupă locul 12 pe ţară cu 2,8%. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică , Baza 

de date TEMPO, peste 25,6% din populaţia regiunii Nord-Vest se regăseşte în judeţul Cluj. Conform 

datelor finale, la 1 iulie 2017 populația totală a județului Cluj era de 726881 locuitori, iar evoluția este în 

trend crescător în perioada 2008_2017.  

Județul Cluj este singurul din regiune care înregistrează creșteri anuale ale populației. 

Cele mai creșteri s-au înregistrat în comunele limitrofe muncipiului de reședință, performer fiind 

Florești, a cărui populație a crescut cu 12,8% în ultimul an. 

Populația după reședință a județului este, la 1 iulie 2016, de 723.031 persoane, în creștere cu 0,2% față de 

acum un an. În Cluj-Napoca sunt înregistrate 321.687 persoane.  

  Populația activă economic a orașului a fost în 2016 de 330.923 de cetățeni. 
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 Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale, în judeţul Cluj, se observă o 

scădere a populaţiei şi din mediul rural dar mai redusă faţă de mediul urban, pe fondul reîntoarcerii 

acesteia în spaţiile de provenienţă rurale. 

 Cel mai urbanizat judeţ, din Regiunea Nord – Vest, este Clujul (67% în urban faţă de 33% în 

rural). Populația județului Cluj a crescut cu 31042 locuitori, adică 4,49% în perioada 2008-2016, fiind 

superioară creșterii la nivel regional(4,06%).   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 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. 

• Grupa de vârstă 10-14 ani 

Asistăm la o ușoară creștere la nivelul județului Cluj cu 3,85%, adică 1184 de persoane, comparativ cu 

2008. 

• Grupa de vârstă 15-19 ani 

Județul Cluj  înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 15-19 ani, (-

25,81%), adică 10878 de persoane în perioada 2008-2017. 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. 

                           Ponderea populației din mediul urban pentru toate grupele de vârstă este superioară celei 

din mediul rural, având în vedere că județul Cluj este cel mai urbanizat județ al regiunii. 

        Din analiza populației din grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic, la 

nivelul județului Cluj, se constată că populația masculină din categoria de vârstă 10-14 ani este 

semnificativ mai mare decât cea feminină.  

        Pentru grupa de vârstă 10-14 ani a fost înregistrată o creștere ușoară în perioada 2008-2017, de la 

16434 la 16878,iar pentru populația feminină de la 15449 la 15876. Ponderile între cele două sexe 

rămânând aproximativ aceleași :51,5%,  pentru populația de sex masculine  și 48,5% pentru populația de 

sex feminin la începutul și sfârșitul intervalului analizat.                          

 

 Din punct de vedere al structurii etnice în judeţul Cluj trăiesc mai multe minorităţi, dintre care cea 

mai importantă este minoritatea maghiară, care reprezintă 14,99 % din totalul populaţiei. Minoritatea 

germană este mică ca şi procent, iar minoritatea romă reprezintă 3,26%. 
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 Existenţa deplasărilor pentru muncă a constituit un fenomen aproape permanent, care a însoţit 

dezvoltarea forţelor de producţie în toate timpurile. 

         Deplasările de populaţii atât în interior cât şi în exterior, au repercusiuni puternice atât pentru zonele 

cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie. 

 Consecinţele sunt atât de ordin demografic, cât şi economic. Deplasările de mari proporţii ale 

forţei de muncă determină mari dificultăţi atât pe plan economic, cât şi pe plan social.  

Măsuri la nivelul reţelei şcolare:  

 optimizarea alocării resurselor, prin: concentrarea pregătirii în şcoli viabile; 

  rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor de şcoli, care împreună să realizeze: o 

ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea paralelismelor nejustificate;  

 colaborare pentru acoperire teritorială optimă;  

 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi);  

 implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi . 

 perioada monitorizată. 

Sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri rofessi vizând: 

ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de învăţământ din mediul 

rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai aproape de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi 

valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor rofess din mediul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de 

rofes în mediul rural prin dotarea corespunzătoare a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează 

pregătire de specialitate.  

 

Migraţia internă 

 

 Declinul economic general al ţării, în special cel industrial a generat un nou tip de migraţiune din 

mediul urban către mediul rural. Dacă în anii *90 fluxul migrator rural-urban a fost maxim ca urmare a 

eliminării restricţiilor privind stabilirea reşedinţei în anumite oraşe, după această dată sensul fluxului 

migrator a populaţiei s-a schimbat treptat. Evoluţia şomajului urban, creşterea costului vieţii în marele 

oraşe, restituirea terenurilor agricole prin Legea nr. 18/1991 au fost principalii factori care au favorizat 

creşterea ponderii celor plecaţi din mediul urban în mediul rural. Rata migraţiei pe grupe de vârstă a 

înregistrat intensităţi mai mari pentru femeile din segmentul de populaţie 20-34 ani, cele mai mobile 

persoane fiind cele din grupa 25-29 de ani (1,5%). Soldul schimbărilor de domiciliu a înregistrat valori 

negative pentru populaţia rurală cu vârsta între 25-34 de ani. Reducerea migraţiei populaţiei pe distanţe 

lungi în favoarea celei pe distanţe scurte, în creştere, a făcut ca „migraţia intrajudeţeană” să depăşească 

semnificativ „migraţia interjudeţeană”. 



Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca 

Str. Maramureşului nr.165/A 

 
 

32 

 

 Soldul majoritar negativ al fluxurilor migratorii în celelalte regiuni de dezvoltare demonstrează 

încă o dată creşterea migraţiei externe a populaţiei. Cea mai mare creştere a soldului migratoriu a fost în 

regiunea Bucureşti. 

 

Migraţia externă 

 

 Migraţia externă a fost unul din factorii care au contribuit la scăderea numerică a populaţiei, 

generând un sold negativ însemnat. Migraţia temporară a forţei de muncă în străinătate se estimează a fi şi 

mai mare decât datele oficiale. Principalele ţări de destinaţie către care s-au îndreptat emigranţii români au 

fost Germania, Ungaria, SUA, Spania, Italia. În prezent fenomenul migraţiei externe definitive a fost 

înlocuit cu o migraţiei externă temporară, fără schimbarea rezidenţei. O situaţie îngrijorătoare o reprezintă 

creşterea continuă a migraţiei externe a populaţiei înalt calificate şi pregătite. România se confruntă din ce 

în ce mai mult cu aşa numitul fenomen al „migraţiei creierelor”, peste un sfert din forţa de muncă 

emigrantă având studii superioare. Totodată, după profesii, categoriile inginerilor şi arhitecţilor, medicilor, 

economiştilor, tehnicienilor, asistenţilor medicali şi muncitorilor sunt cele mai reprezentate în cadrul forţei 

de muncă emigrante, cu toate că aceste profesii sunt căutate şi pe piaţa forţei de muncă din România, însă 

la un nivel de salarizare incomparabile.  

Analiza datelor INS referitoare la emigranții definitivi înregistrați în perioada 1990 -2015 se 

constată că regiunea a pierdut 51031 de locuitori, cea mai mare pierdere înregistrându-se în județul Cluj, 

de 18143 locuitori. 

 Analiza numărului de emigranți rofession pe grupe de vârstă, în perioada 2012-2015, la nivelul 

județului Cluj, a scos în evidență faptul  că grupa de vârstă 25-64 de ani înregistrează cel mai mare număr 

de emigranți rofession, adică 9410 persoane, în rofession în care grupa respectivă reprezintă populația aptă 

de muncă. 

                         

  Dintre județe, la nivelul regiunii de Nord-Vest, Clujul  înregistrează cel mai mare număr de emigranți din 

grupele de vârstă relevante pentru IPT, adică 1468 de persoane. 
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Proiecţii demografice la orizontul anului 2060 

 

    Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, reprezenta în 2011, 15,9 % (3190 mii 

rofessi) din totalul populației României, evoluția fiind descendentă, astfel că ea va reprezenta doar 

12,1%(1568 mii rofessi) în anul 2060. 

 

                      

 

 Previziunile demografice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă şcolară şi preşcolară 

scade faţă de 2005, după cum urmează: grupa de vârsta 0-14 ani cu 33,1%, grupa de vârstă 14-64 de ani cu 

16,2%, în timp ce populaţia de peste 65 de ani creşte cu 8.2% 

 Prognoza privind evoluția demografică în județele regiunii Nord – Vest până în anul 2025 este: 

 

 
  

Tendinţele privind evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare sunt de scădere continuă şi accentuată 

pe grupele de vârstă 7-14 ani (22,8 mii persoane) şi 15 -24 ani (48,9 mii persoane). Vom asista şi la o 

reducere semnificativă a ponderii populaţiei şcolare în structura grupei de vârstă 15 – 64 ani.  
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 Dacă în anul 2003 populaţia şcolară reprezentă 33,92% din totalul populaţiei din grupa 15 -64 de 

ani, în anul 2025 această pondere va fi de 22,89%. 

Declinul rofessiona general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. 

Pentru grupa de vârstă 15-19 ani, Județul Cluj  înregistrează o scădere accentuată a populației de (-

30,33%), adică 13644 de persoane în perioada 2008-2016. 

Măsuri care se impun la nivelul reţelei şcolare prin optimizarea alocării resurselor sunt: 

concentrarea pregătirii în şcoli viabile; rezolvarea problemelor de acces; funcţionarea reţelelor de şcoli, 

care împreună să realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată; eliminarea paralelismelor nejustificate; 

colaborare pentru acoperire teritorială optimă; diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi); 

implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi . 

 

 
La nivelul județului Cluj reducerea rofess prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia 

externă, în  perioada 1990 -2015 se constată că județul a pierdut 18143 de locuitori, cea mai mare pierdere 

din toată Regiunea Nord-Vest. 

  

Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic  

 

 Scăderea demografică generală atât la nivel naţional, regional cât şi la nivelul judeţului va avea 

implicaţii deosebite asupra gestionării şi dezvoltării resurselor umane şi va necesita investiţii în capitalul 

uman. 

Sistemul de educaţie şi formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri specifice 

vizând: ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor de învăţare în unităţile de învăţământ, pentru 

a atrage elevii să rămână cât mai aproape de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi valorizării 



Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca 

Str. Maramureşului nr.165/A 

 
 

35 

 

patrimoniului cultural specific şi resurselor naturale; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu prin dotarea 

corespunzătoare a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate. 

 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. 

  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. 

 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. 

 

Situația economică locală 

 

 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. 

 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 oraşul de reşedinţă  de pe Someş și-au stabilit centrul de activitate instituţii care asigură 

dezvoltarea economică a oraşului şi a întregii regiuni, precum Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, 

Centrul de Afaceri Transilvania, care oferă firmelor posibilitatea de a investi în Cluj-Napoca şi de a găsi 

noi parteneri, centre de afaceri străine, precum Asociaţia Întreprinderilor Italiene şi, în perspectivă, un 

Centru de afaceri olandez. Ambasada Americană din Bucureşti a acordat Clujului titlul de ― Oraş de 5 

stele, pentru simplificarea procedurilor birocratice din administraţia locală. 

 Informațiile furnizate de INS pentru perioada 2008-2015, oferă o imagine de ansamblu asupra 

evoluției firmelor din județul Cluj. 

Dinamica firmelor  - unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, ponderea 

pe clase de mărime a numărului de unităţi locale active, evoluţia personalului din unităţile locale active 
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din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe clase de mărime se pot vizualiza in graficul evolutiei 

numărului de unităti active. 

 

 

 

Județul Cluj a avut cea mai mare creștere PIB pe ultimii patru ani dintre toate județele. Potrivit datelor 

centralizate de Institutul Național de Statistică și Comisia Națională de Prognoză, în intervalul 2012-

A Agricultura, silvicultura si pescuit 

       B Industria extractiva  

       C Industria prelucratoare  

       D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat 

   E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare 

     F Constructii  

       G Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor 

     H Transport si depozitare  

       I Hoteluri si restaurante  

       J Informatii si comunicatii  

       K Intermedieri financiare si asigurari 

       L Tranzactii imobiliare  

       M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 

       N Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport 

      P Invatamant  

       Q Sanatate si asistenta sociala  

       R Activitati de spectacole, rofessi si recreative 

       S Alte activitati de servicii  
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2016, Clujul a înregistrat o crește a PIB de 62%, urmat de Constanța cu 56%, Prahova cu 42%, Ilfov cu 

40% și Buzău cu 37%. 

În ciuda creșterii spectaculoase, după cum era de așteptat, Bucureștiul are cel mai mare PIB (184,7 

milioane lei), urmat de Constanța cu  36,5 milioane lei, Timiș cu 35,4 milioane lei, Cluj cu 34,5 milioane 

lei, Prahova cu 30,8 milioane lei și Brașov cu 26,0 milioane lei. 

Din momentul acesta, municipiul nu poate să continue dezvoltarea numai în interior ci trebuie să își 

gândească dezvoltarea rofessio ca parte a zonei rofessional în primul rând și apoi în întregul județ ca factor 

de dezvoltare corelat cu dezvoltarea județului pentru că o parte din activitățile care nu mai încap sau nu 

mai pot să se dezvolte fizic în Cluj-Napoca vor încerca încet să iasă în alte zone și atunci orașul ar trebui 

să se dezvolte pe o arie mai larga care să cuprindă și zonele din jur.  
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Ponderile personalului din unitatile locale, pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune 

CAEN Rev.2, regiuni de dezvoltare 

 

 

 
 

 

A Agricultura, silvicultura si pescuit 

       B Industria extractiva  

       C Industria prelucratoare  

       D Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat 

   E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare 

     F Constructii  

       G Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor 

     H Transport si depozitare  

       I Hoteluri si restaurante  
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Evoluția principalilor indicatori economici pe regiuni de dezvoltare 

 

Indicatori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 

 Total economie 2,4 -9,4 9,0 1,9 1,9 1,9 

NORD – EST 5,0 -8,6 9,2 2,0 2,0 2,0 

SUD – EST 2,6 -9,3 9,1 1,9 1,9 1,9 

SUD MUNTENIA -3,0 -8,4 9,0 2,0 2,0 2,0 

SUD – VEST OLTENIA 1,8 -9,9 9,0 1,9 1,8 1,8 

VEST 0,8 -9,5 9,0 1,9 1,8 1,8 

NORD – VEST 6,5 -10,9 9,1 1,8 1,9 1,9 

CENTRU 6,7 -10,3 9,0 1,9 1,9 1,9 

BUCURESTI – ILFOV -5,0 -9,2 8,6 1,8 1,5 1,5 

Construcţii 

 Total economie 2,3 8,8 5,7 6,0 6,3 6,6 

NORD – EST 2,4 8,8 6,0 6,0 6,5 6,8 

SUD – EST 2,3 8,7 5,8 5,9 6,1 6,4 

SUD MUNTENIA 2,4 8,7 5,9 5,9 6,3 6,6 

SUD – VEST OLTENIA 2,5 8,8 6,0 5,8 6,1 6,4 

VEST 2,3 8,8 6,0 5,8 6,2 6,5 

NORD – VEST 2,5 8,7 5,9 5,9 6,3 6,6 

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

BUCURESTI – LFOV 2,1 9,0 5,2 6,4 6,4 6,8 

Servicii 

 Total economie 2,5 4,7 3,4 3,9 4,1 4,5 

NORD – EST 2,5 4,7 3,3 4,0 4,2 4,6 

SUD – EST 2,6 4,9 3,4 4,1 4,4 4,8 

SUD MUNTENIA 2,5 4,8 3,4 4,0 4,3 4,7 

SUD – VEST OLTENIA 2,4 4,8 3,7 3,9 4,2 4,6 

VEST 2,5 4,8 3,3 3,8 4,1 4,5 

NORD – VEST 2,4 4,7 3,3 3,8 4,2 4,6 

CENTRU 2,5 4,8 3,4 3,9 4,3 4,7 

BUCURESTI –ILFOV 2,4 4,6 3,6 3,9 3,9 4,4 

Numărul mediu de salariaţi – mii persoane 

J Informatii si comunicatii  

       K Intermedieri financiare si asigurari 

       L Tranzactii imobiliare  

       M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 

       N Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport 

      P Invatamant  

       Q Sanatate si asistenta sociala  

       R Activitati de spectacole, rofessi si recreative 

       S Alte activitati de servicii  
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 Total economie 4507,7 4635 4775 4925 5070 5210 

NORD – EST 499,8 514 532 550 567 583 

SUD – EST 503,3 517 533 549 564 579 

SUD MUNTENIA 531,2 544 559 574 589 604 

SUD – VEST OLTENIA 359,8 369 379 391 401 411 

VEST 486,2 501 517 534 552 568 

NORD – VEST 614,8 636 657 680 703 725 

CENTRU 579,9 600 622 645 668 690 

BUCURESTI – ILFOV 932,7 953 976 1000 1026 1050 

 

Productivitatea muncii, este expresia sintetică a eficienţei folosirii factorilor de producţie. 

 Productivitatea muncii face parte din categoria indicatorilor utilizării intensive a potenţialului 

uman şi exprimă eficienţa cu care este utilizat personalul angajat de către întreprindere, este o categorie 

economică complexă şi dinamică şi reprezintă însuşirea muncii de a crea o anumită cantitate de valori de 

întrebuinţare într-o unitate de timp, reflectând în ultimă instanţă, eficienţa cu care este cheltuită o cantitate 

de muncă. Caracterizarea generală a situaţiei productivităţii muncii se face pe baza nivelurilor vânzărilor 

medii (anuale şi zilnice), calculate pe un salariat şi pe un salariat operativ şi a corelaţiilor ce se formează 

între ritmurile de creştere ale acestora. 

 În toate regiunile României, media săptămânală a orelor de lucru este mai mare decât media din 

Uniunea Europeană, cele mai multe ore (41) lucrând cei din Bucureşti, Nord – Vest, Nord – Est şi Centru, 

arată un studiu despre competitivitatea regională. 

 Numărul de ore pe care le prestează în medie un muncitor din Uniunea Europeană este de 38, însă 

această cifră coboară şi spre 35 de ore, în Franţa. 

 Creşterea gradului de ocupare şi diminuarea dezechilibrelor pieţei muncii sunt legate în principal, 

de sporirea producţiei şi productivităţii pe ansamblul economiei, iar politica naţională de ocupare va da 

rezultatele aşteptate numai în condiţiile conlucrării şi cooperării dintre forţele economice şi politice 

responsabile. 

 Repartizarea soldului ISD Investiții Străine Directe,  pe regiuni de dezvoltare, la acest nivel, se 

observă orientarea ISD cu precădere spre regiunea de dezvoltare BUCUREȘTI-ILFOV (59,9 la sută), alte 

regiuni de dezvoltare care au atras un volum important de ISD fiind regiunea CENTRU (9,1 la sută), 

regiunea VEST (8,0 la sută), regiunea SUD-MUNTENIA (6,9 la sută) și regiunea NORD-VEST 

(5,9 la sută). 

 Clujul este un judeţ prosper, după cum arată datele Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), 

conform cărora judeţul are un PIB pe locuitor aferent anului 2015 de 9.943 euro, la acest capitol fiind 

depăşit, la nivel naţional, doar de Timiş (10.207 euro), Ilfov (10.993 euro) sau municipiul Bucureşti 

(20.713 euro). 
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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. 

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 şi cosmetice. Creşteri 

semnificative s-au înregistrat la prelucrarea lemnului (34,5%), aparatura electrică (9,2%), producerea 

substanţelor chimice şi a fibrelor sintetice (7,2%), Clujul fiind lider naţional în producţia de tricotaje, 

confecţii şi încălţăminte (al doilea exportator din ţară), mobilier, produse lactate, bere. Forţa de muncă 

relativ ieftină şi înalt calificată face din Cluj-Napoca o ţintă pentru investitorii străini. La acest fapt 

contribuie şi oferta educaţională foarte mare care atrage studenţi din toată ţara, mulţi dintre aceştia 

rămânând să lucreze şi să trăiască la Cluj. 

 La finele anului 2005, Consiliul Judeţean a inaugurat Parcul industrial TETAROM I, având o 

suprafaţă de 27 de hectare. Un alt investitor cu planuri de anvergură pentru oraş este compania americană 

Emerson, care ocupă cel de-al doilea parc industrial. Emerson, o multinaţională diversificată care 

proiectează şi furnizează tehnologie şi servicii de inginerie pe pieţele rofession, comerciale şi de consum 

se afla pe locul al doi-lea in ceea ce priveste numarul de angajati. Anul trecut, compania a înregistrat o 

cifră de afaceri de 546 de milioane de lei. Pentru a găsi noi terenuri care să fie disponibile înfiinţării de noi 

afaceri, autorităţile intenţionează să pună bazele unei asocieri cu comunele periferice Clujului, pentru 

crearea unei zone metropolitane cu zonele Chinteni, Baciu, Apahida, Feleacu şi Floreşti, fapt care ar 

impulsiona şi dezvoltarea acestora din urmă. Se constată că sectoarele active ale judeţului Cluj, care oferă 
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locuri de muncă şi atrag investiţii sunt: electronica şi telecomunicaţiile. Se înregistrează şi o tendinţă de 

creştere în sectorul IT (în special la nivelul firmelor private). 

Cluj-Napoca este în momentul de faţă în domeniul IT cel mai dezvoltat şi mai promiţător oraş din ţară, la 

concurenţă cu rofess Bucureşti. Conform studiului ‘Industria TIC în 2009-2010‘, rofessio de Institutul de 

Tehnică de Calcul Bucureşti, în anul 2010 Judeţul Cluj deţinea locul doi per ansamblul industriei IT&C, 

după Bucureşti, cu peste 1.300 de firme active în domeniu, o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro şi 

8.500 de salariaţi. În 2014 în Cluj au ajuns să lucreze 15.000 de specialişti IT, în firme autohtone sau cu 

capital străin. Aproape toate comenzile pe care le execută firmele IT existente în Cluj sunt destinate pieţei 

europene sau internaţionale. De aceea unii dintre cei mai mari angajatori din judeţ provin din IT&C şi 

Automotive.  

 Investiţiile străine au condus, şi ele, la dezvoltarea unor noi domenii. 

 Veritabile motoare ale creşterii economiei judeţene sunt întreprinderile mici şi mijlocii. 

 

 
   

 

Specializarea industrială din regiune este întărită de performanţele economice ale întreprinderilor 

din regiune care concentrează importante resurse umane şi financiare, relevante fiind câteva exemple: 

• Industria articolelor de îmbrăcăminte: Jolidon Import-Export SRL, Magreb Knitwear East SA,  

• Industria mijloacelor de transport (cu precădere componente deautovehicule): Remarul 16 

Februarie, Trelleborg Automotive Dej Srl, DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice Srl, Eckerle 

Automotive Srl, Fujikura Automotive Romania Srl, 

•  Industria metalurgică:, Mechel Câmpia Turzii; 

•  Industria echipamentelor electrice: Electrolux Romania SA, Rombat SA, Energobit Prod Srl; 

• Industria alimentară: Napolact SA;  

• Industria mobilei: Sortilemn SA, Ecolor SRL;  

• Industria cauciucului şi a maselor plastice:  Teraplast SA; 
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• Industria materialelor de construcţii: Adeplast SA şi Sanex SA. 

Pe lângă acestea, s-au remarcat, de asemenea, câteva firme cu performanţe economice deosebite 

care nu activează în mod necesar în sectoare cu concentrare regională accentuată, precum Rondocarton Srl 

(Industria celulozei şi hârtiei), Farmec SA (Industria chimică),Terapia SA (Industria farmaceutică). 

Teoretic în aceste sectoare se pot dezvolta firme mici şi mijlocii care să deservească activitatea celor deja 

consacrate, având potenţial de dezvoltare prin prisma motorului de dezvoltare asigurat de firmele mari. 

Un domeniu aparte în care se remarcă o concentrare de natură economică (4.135 de companii) îl 

reprezintă Industriile Creative, care reprezintă 6,44% din totalul firmelor înregistrate în regiune. Se 

remarcă o concentrare semnificativă a acestora în judeţul Cluj, unde îşi au sediul 39,90% din totalul 

firmelor de profil din Regiunea Nord-Vest 

 La o analiză mai detaliată pe coduri C.A.E.N., cele mai multe firme aveau ca obiect de activitate 

arhitectura (40,67% din totalul celor din sector), publicitatea (27,67%) şi realizarea de soft orientat către 

client (14,84%). Totalizând 2,1% din totalul salariaţilor din regiune (cu 36% provenind din sectorul ITC), 

cifra de afaceri a firmelor din Industriilor creative a fost de 331,69 mil. Euro în 2009, în scădere cu 16% 

faţă de 2008, pe fondul contextului economic dificil.   

În ultimii 5 ani, la nivelul României, urmând o anumită specializare funcţională şi sectorială, se 

delimitează un alt tip de iniţiativă antreprenorială de tip colaborativ, denumită cluster. Clusterul este o 

structura asociativă definită ca o concentrare geografică de companii şi instituţii interconectate într-un 

anumit domeniu (Michael Porter), cu potenţial de stimulare a inovării şi de îmbunătăţire a productivităţii 

prin mecanismele de cooperare dezvoltate în interiorul şi în afara structurii. 

În perioada 2011-2013, în Regiunea Nord-Vest 5 astfel de iniţiative sunt înregistrate la Ministerul 

Economiei (dintr-un total de 40 la nivel naţional), care pe lângă susţinerea sectorului în care activează, 

îndeplinesc şi rolul de promotori regionali. Dintre acestea, doar 3 sunt active şi vizează următoarele 

sectoare: mobilă (Cluster Mobilier Transilvan), IT&C (Cluj IT Cluster) şi industria energiilor verzi 

(TREC) – toate iniţiative ale ADR Nord-Vest rezultate prin schimb de experienţă şi transfer de know-how 

în proiecte europene de cooperare. 

De asemenea, la începutul anului 2013 a fost constituit clusterul Agro-Food-Ind Napoca (iniţiativă 

CJ Cluj), care reuneşte cei mai importanţi actori ai sectorului agroindustrial clujean; clusterul este recent, 

dar activ. Există preocupări şi demersuri pentru constituirea de clustere în domeniul Transportului 

ecologic, Industriilor creative (initiative ADR Nord-Vest) şi Ştiinţelor Vieţii (iniţiativă UBB Cluj). Toate 

cele 4 clustere care funcţionează au fost create pe modelul clasic de triple-hellix, nucleul fiind reprezentat 

de asocierea de companii la care s-au raliat organisme de cercetare şi educaţie, precum şi autorităţi publice 

care vin să sprijine aceste structuri şi sa aducă un plus de vizibilitate şi de lobby. 
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În anul 2012, în Regiunea Nord-Vest există zece parcuri industriale care funcţionează cu titlul 

acordat prin Ordin de Ministru sau declarate prin Hotărâre a Guvernului, care găzduiesc 86 de firme cu 

2.661 de salariaţi. Din cele 10 parcuri industriale, șase dintre ele sunt localizate în judeţul Cluj, după cum 

urmează: 

• Tetarom 1 Cluj Napoca (31,93 ha) ,în Cluj-Napoca, Administrator: SC „Tetarom” SA, 

înfiinţat în anul 2002; 

• Tetarom 2 Cluj Napoca (12 ha, în Cluj-Napoca, Administrator SC „Tetarom” S.A.), 

înfiinţat în anul 2006; 

• Tetarom 3 Cluj Napoca (154,562 ha, localitatea Jucu, Administrator SC „Tetarom” S.A.), 

înfiinţat în anul 2008; 

• Parcul Industrial Dej (40,185 ha, în Dej, Administrator SC „Arc Parc Industrial” SRL.), 

înfiinţat în anul 2005. 

• Parcul Industrial Turda1 (29,3 ha) şi Turda2 (20,5 ha) – în localitatea Turda, administrat 

decătre SC Graells & Llonch Administrare Parc Logistic Industrial SRL, înfiinţate şi declarate prin HG în 

2012 

Cu excepţia Parcului Industrial Dej şi a celor din Turda care sunt iniţiative private, restul parcurilor 

din regiune sunt în proprietate publică.  

Pe lângă parcurile industriale existente, se află în construcţie şi alte astfel de infrastructuri, precum: 

TETAROM IV, Mădăraş, Turda. Turda Industrial Park este situat în oraşul Turda, judeţul Cluj şi are o 

suprafaţă construită de 120.000 mp, fiind compusă din mai multe construcţii de tip hală. Parcul Industrial 

TETAROM IV este construit cu scopul de a îndeplini funcţii multiple: parc fotovoltaic, logistic şi 

industrial. Proiectul are ca termen de finalizare anul 2015 şi va avea o suprafaţă de 850.000 mp în comuna 

Feleacu. 

În Regiunea Nord-Vest se regăsesc 2 dintre cele 21 de incubatoare de afaceri existente în România: 

la Vetiş, judeţul Satu Mare şi la Câmpia Turzii, în judeţul Cluj. În prima parte a anului 2012, la Câmpia 

Turzii, a fost inaugurat cel de-al doilea incubator de afaceri la nivelul judeţului Cluj, care va găzdui pentru 

următorii trei ani, 24 de întreprinderi mici şi mijlocii aflate în primii ani de activitate. Pe lângă cele 

menţionate, în Regiunea Nord-Vest mai există şi incubatorul de afaceri TETAROM.  

Centrele şi parcurile logistice reprezintă la rândul lor structuri de sprijinire a afacerilor, iar la 

nivelul Regiunii Nord-Vest se pot aminti: centrul logistic Kaufland din Turda (40 ha), centrul logistic 

Coratim din municipiul Cluj-Napoca şi Floreşti (20.000 mp), precum şi Parcul Logistic Transilvania, din 

municipiul Cluj-Napoca (cu o capacitate de 15 ha). 



Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca 

Str. Maramureşului nr.165/A 

 
 

45 

 

Provocările principale în sectorul agricol sunt legate de potenţialul nevalorificat al regiunii în 

creşterea animalelor, pomicultură şi legumicultură, gradul redus de prelucrare şi valoarea adăugată redusă, 

precum şi dificultăţile de valorificare a producţiei agricole, dar şi practicile agricole poluante. 

Mediul rural se confruntă, pe lângă provocările legate de agricultură, cu o serie de alte provocări, 

cum ar fi amplificarea fenomenelor de sărăcie şi excluziune socială (mai ales în comunităţile de romi), 

nivelul de educaţie scăzut al populaţiei adulte, accesul dificil la servicii de educaţie şi de sănătate de 

calitate, slaba dezvoltare a IMM-urilor rurale, regimul de exploatare nedurabil al pădurilor, infrastructura 

deficientă de drumuri şi de utilităţi publice, precum şi degradarea patrimoniul cultural şi pierderea 

tradiţiilor locale. 

Strategia de Dezvoltare a Turismului din Regiunea Nord – Vest se încadrează în strategia de 

dezvoltare regională, având următorul obiectiv general: “Creşterea competitivităţii sectorului turistic prin 

modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor turistice, inclusiv investiţii în crearea de noi 

atracţii turistice”. 

 Obiectivele specifice sunt următoarele: 

1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural din regiune, reabilitarea zonelor cu potenţial 

turistic 

2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii turistice 

3. Susţinerea mediului de afaceri prin îmbunătăţirea serviciilor turistice şi a facilităţilor suport 

furnizate şi dezvoltarea promovării turistice 

4. Promovarea de branduri turistice ale regiunii 

5. Dezvoltarea turismului de nisă 

 Sursele financiare estimative care pot contribui la implementarea strategiei provin pe de o parte din 

Fondurile Structurale EU (FEDR în cea mai mare parte) direcţionate prin intermediul Programului 

Operaţional Regional şi prin intermediul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, iar pe de altă parte din 

bugetul de stat, din bugete judeţene şi locale, dar şi din surse private. 

 Judeţul Cluj are un potenţial turistic apreciabil: vestigii arheologice, rezervaţii naturale, lacuri 

glaciare şi de acumulare, peşteri, staţiuni balneo-climaterice, condiţii favorabile practicării turismului 

montan, de agrement şi odihnă. Există, de asemenea, mai multe zone etnofolclorice care au permis 

dezvoltarea agro-turismului. 

 Dezvoltarea turismului în zona Munţilor Apuseni şi a Văii Arieşului, existenţa de resurse naturale 

(turistice, terapeutice) şi istorice de interes regional şi naţional (Cheile Turzii, Băile Sărate, Valea 

Arieşului, Munţii Apuseni, Salina Turda, Castrul Roman) pot conferi judeţului statutul de « poartă » a 

Apusenilor şi de “centru transilvan”. 
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 Nimic din cele enunțate până aici nu poate exista fără un aport solid din partea domeniului 

construcții și lucrări publice și a protecției mediului. 

 Regiunea Nord – Vest, deţine un potenţial de dezvoltare variat şi diferenţiat teritorial. Astfel, de la 

oraşele mari ale regiunii (Cluj-Napoca, Oradea, etc), până la cele mai izolate zone, pot fi identificate 

resurse locale pe baza cărora să se poată realiza dezvoltarea durabilă a acestora. 

 Viziunea extinsă până în anul 2027 privind dezvoltarea durabilă a regiunii Nord-Vest presupune 

că: 

,,Comunităţile din Regiunea Nord – Vest înţeleg să valorifice împreună, respectând principiile dezvoltării 

durabile resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări 

susţinute, constante care fac din Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene. 

Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale îndeplineşte un rol 

strategic, de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul şi Nordul său. Domeniile de 

excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, “dezvoltare tehnologică” şi poziţionarea 

pe pieţele europene a produselor regionale sunt: agricultura, industria alimentară şi a bunurilor de consum 

(mobilier şi confecţii), industria de maşini şi echipamente, turismul şi IT&C. Regiunea dispune de un 

valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de formare continuă a adulţilor şi învăţământ 

universitar fiind recunoscute la nivel internaţional. Cetăţenii regiunii se disting prin mentalitatea lor 

inovativă, cooperantă care, alături de un nivel al calităţii vieţii ridicat (cu un PIB de 55% din media 

europeană) fac din Transilvania de Nord una dintre destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa 

Centrală şi de Est.” Elementul definitoriu al  Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

este racordarea deplină a României la o nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg 

împărtăşită pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile. 

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională va asimila principiile şi obiectivele dezvoltării 

durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi 

performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. Educaţia pentru dezvoltare durabilă va fi 

integrată transversal în toate programele de pregătire, proiectate şi organizate prin câmpuri disciplinare 

sau module, de la ştiinţele naturii la practicile responsabile ale civismului, de la sustenabilitatea producţiei 

şi consumului în raport cu resursele la însuşirea principiilor diversităţii culturale, ale bunei guvernări şi ale 

statului de drept. De asemenea, abordarea educaţională a dezvoltării durabile traversează paradigma 

formală, informală şi nonformală. 

 Implicaţiile pentru învățământul profesional și tehnic sunt multe: 
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 Sunt necesare investiţii în resursa umană şi formarea profesională la nivelul ultimelor descoperiri 

de tip tehnologic şi organizaţional, dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii 

(mediu, calitate, comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor). 

 Necesarul de investiţii în resursa umană şi formarea profesională a cadrelor didactice în noile 

tehnologii pentru dobândirea de noi competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii. Un rol 

important, în acest sens, îi va reveni educaţiei iniţiale (prin sistemele ÎPT 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 

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte cerinţele de pe piaţa muncii; se vor avea în vedere acele 

calificări în judeţele regiunii conform dezvoltării fiecărui judeţ, dezvoltarea antreprenoriatului și 

dezvoltarea calificărilor (pregătirea tehnologică modernă/meseriile viitorului) 

 Devine din ce în ce mai importantă necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei 

pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale, solide, de unde rezidă necesitatea existenței 

parteneriatelor scoală – agent economic și realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor 

economici 

 

Piața muncii 

 

 Factorul esenţial în dezvoltarea economico-socială a oricărui judeţ îl constituie resursele umane 

(potenţialul uman) de care dispune aceasta.  Populația activă economic a orașului a fost în 2016 de 

330.923 de rofessi în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009 când se situa la valoarea de 340.200 

persoane.  Piaţa muncii în județul Cluj în anul 2017 are caracteristici care derivă din evoluţiile economice 

şi sociale ale ultimelor decenii. În Regiunea Nord-Vest rata de ocupare a populaţiei cu vârsta de muncă 

(15-24 ani) a fost de 22,6 %, în creștere față de anul școlar 2016 (20,3%). Rata de activitate la nivelul 

regiunii era în 2017 de 68,9%, mai mare la populația de sex rofessio și în mediul urban.  

Evoluția numărului de salariați în județul Cluj regiunii va manifesta un trend crescător de la 201,8  

mii rofessi în anul 2015 la 241,1 mii rofessi în anul 2020; așa cum rezultă din figura de mai jos, cea mai 

mare creștere a  numărului de salariați din regiune se va înregistra în județul Cluj. 
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Din analiza realizată rezultă că numărul cel mai mare de șomeri s-a înregistrat în perioada crizei 

economice, în anul 2017 numărul de șomeri a scăzut în toate județele regiunii. De remarcat faptul că în 

județul Cluj (anul 2017) există cea mai mare pondere a persoanelor cu studii universitare (10%) 

înregistrați ca șomeri, rofessiona cu Satu Mare unde ponderea este de doar 1,4 % în anul 2017, peste 

media rofessi și națională 
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În județul Cluj câștigul salarial net lunar va crește de la 2025 lei/salariat în anul 2015  la 3198 lei/salariat 

în anul 2020. 

În ceea ce privește evoluţia indicatorilor furnizaţi de BFM pentru perioada 2002-2016  privind 

populația activă civilă și populația ocupată civilă, rezultă  că în județul Cluj acestea au avut evoluții 

ascendente aproape  pe toată perioada analizată, în 2016 populația activă ajungând la 360,6 mii persoane, 

iar populația  ocupată la 352,6 mii persoane, cele mai mari valori în intervalul analizat. 
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În cea ce privește rata de ocupare a resurselor de muncă, în 2016  în județul Cluj  se înregistrează 

cea mai mare rata de ocupare (74,9%) din toate județele.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 cea ce privește rata de ocupare a resurselor de muncă, în 2016  în județul Cluj  se înregistrează cea mai 

mare rata de ocupare (74,9%) 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.   

 

La nivelul judeţului Cluj nivelul de instruire al populaţiei ocupate este bun. 

 

Nivel instruire TOTAL Masculin Feminin Urban Rural 

Scăzut 80,8 82,1 79,6 95,7 78,2 

Mediu 99,3 99,0 99,7 99,7 98,6 

Superior 99,6 99,3 99,9 99,6 99,5 

Total 95,0 95,5 94,5 99,4 89,8 

 

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului 

moderat în regiunea Nord-Vest în perspectiva 2017-2020: 

 

Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 



Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca 

Str. Maramureşului nr.165/A 

 
 

51 

 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi 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 alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Resurse rofess şi protecţia mediului 1,9 

Tehnici poligrafice 0,1 

Total 100,0 

 

Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creșteri, după domeniul de calificare – ocupații 

relevante pentru liceul tehnologic sau  învățământul rofessional 
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Dacă în 2003, la nivelul judeţului cei mai solicitaţi erau muncitorii calificaţi în domeniul mecanicii, 

începând cu anul 2005 cei mai solicitaţi sunt cei în comerţ şi construcţii. 

Creșterea ratei de ocupare și a ratei de activitate la nivelul  județului presupune dezvoltarea învățământului 

profesional și tehnic, cu precădere a  învățământului profesional după reînființare, începând cu anul școlar 

2014/2015. 

 Se previzionează pentru viitor în judeţul Cluj o creştere a domeniului  serviciilor şi alimentaţiei 

publice, a comerţului, o creştere a domeniului IT, publicitate şi media. În ciuda reducerii activităţii în 

construcţii,  (perioada vizată corespunde sezonului de iarnă) domeniul se menţine ca cerere constant, 

având în vedere lipsa de forţă de muncă calificată, care poate fi compensată parţial şi prin revenirea forţei 

de muncă calificate din străinătate; se vor cere mai mult în viitor acele calificări care se referă la amenajări 

şi ambient. Calificarea de mecanic auto, va fi în continuare cerută pe piaţa muncii, în timp ce pe domeniul 

agricultură cererea este scăzută. 

 Realizarea unei ocupări a forţei de muncă de 75% până în 2020 va necesita o creştere medie a 

ocupării forţei de muncă de uşor peste 1% pe an. Scăderea fertilităţii va face ca populaţia de vârstă activă 

din UE (15-64) să înceapă să scadă deja din 2012, chiar dacă fluxurile de imigraţie continuă. Competenţa 

forţei de muncă reprezintă o valoare esenţială pentru dezvoltarea unei economii competitive, durabile şi 

inovatoare, în conformitate cu obiectivele Europa 2020. În perioade de constrângeri bugetare şi presiuni 

competitive globale fără precedent, politicile UE privind ocuparea forţei de muncă şi competenţele, care 

contribuie la conturarea tranziţiei la o economie ecologică, inteligentă şi inovatoare, trebuie să reprezinte o 

prioritate. 

UE poate rezolva toate aceste probleme şi poate creşte substanţial ocuparea forţei de muncă, mai 

ales în rândul femeilor, tinerilor şi lucrătorilor în vârstă, dar numai prin acţiuni decisive, concentrate pe 

patru priorităţi-cheie: 

 mai bună funcţionare a pieţelor forţei de muncă 

 forţă de muncă mai competentă, capabilă să contribuie şi să se adapteze la schimbările tehnologice 

prin noi modele de organizare a muncii. Investiţia în sisteme de educaţie şi formare, anticiparea 

necesităţilor de competenţe, serviciile de concordanţă şi orientare reprezintă factori fundamentali 

în creşterea productivităţii şi competitivităţii, în accelerarea creşterii economice şi, în sfârşit, în 

creşterea ocupării forţei de muncă.  

 o mai bună calitate a locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă. 

 politici mai puternice de promovare a creării de locuri de muncă şi a cererii de forţă de muncă. 

Cererea de formare profesională la nivel regional şi judeţean 
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Evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învăţământului profesional şi 

tehnic este estimată prin raportarea la distribuţia cererii de forţă de muncă în următoarea structură 

matriceală, ca intersecţie dintre structura pe grupe ocupaţii şi structura pe activităţi CAEN. 

 

Dintre  sectoarele economice care au înregistrat în 2016 cel mai mare număr de locuri de muncă 

vacante la nivelul regiunii se numără: 

• Industria prelucrătoare C – 3200  locuri de muncă, 

• Alte activități de servicii  S – 879 locuri de muncă; 

• Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public O– 1105 locuri de muncă; 

• Comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor G – 749  locuri de 

muncă; 

• Sănătate și asistență socială  Q– 493 locuri de muncă; 

• Transport și depozitare H-399 locuri e muncă 

• Construcții F – 328 locuri de muncă;  

 
 
   Sursa datelor: CEDEFOP – Romania Country forecasts – Skill supply and demand up to 2025 
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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. 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. 

Raportat la nivelul de calificare solicitat pentru locurile de muncă vacante la nivelul județului, se 

constată că piața muncii din județ are nevoie de calificări de nivel 3, dobândite prin învățământ profesional 

și dual. Structura planului de școlarizare pentru învățământul profesional și dual va cuprinde clase/grupe 

de studiu în funcție de cele mai solicitate calificări. 

         În funcție de particularitățile de dezvoltare a subramurilor industriei prelucrătoare din județ al 

regiunii, la stabilirea planului de școlarizare pentru pentru învățământul profesional și tehnic se va ține 

cont de solicitările agenților economici locali, în parteneriat cu unitățile de învățământ profesional și 

tehnic. 

Domeniul care se regăseşte în majoritatea judeţelor regiunii şi în judeţul CLUJ  este domeniul 

serviciilor şi construcţiile. Proiecţiile arată că începând cu anul 2013 cererea de forţă de muncă va fi 

orientată spre: 

 industria prelucrătoare 

 construcţii 

 comerţ 

 transport – depozitare  

 hoteluri şi restaurante.  
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Învăţământul profesional şi tehnic 

 

Din datele statistice analizate se constată o creștere semnificativă a numărului de elevi din ciclul 

primar aproape în toate județele Regiunii Nord-Vest. Județul Cluj  a înregistrat cea mai mare creștere a 

numărului de elevi. 

 

      
 

Referitor la ponderea elevilor după mediul de rezidență ( locația școlii), în județul Cluj a crescut ponderea 

în mediul urban de la 62,4% la 69,4% în perioada analizată 

Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul gimnazial a evidențiat o scădere importantă 

la nivelul tuturor județelor regiunii Nord-Vest în perioada 2007-2016. 
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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 jud.Cluj cu 4778 de elevi, în perioada 2007-2016. 

Evoluția ponderii elevilor pe medii de rezidență la nivelul regiunii (locația școlii) este de 91,7% 

pentru mediul urban și 8,3% pentru mediul rural. Analiza pe județele regiunii arată că ponderea elevilor de 

liceu din mediul urban este cea mai ridicată  în județul Cluj 99,2% în 2017. 

 

Din datele statistice analizate în perioada 2007-2016, 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 

2016. 
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Evoluţia ponderii pe sexe a elevilor din învăţământul profesional în județul Cluj este de 69,1% 

pentru populația școlară de sex masculin și 30,9% pentru cea de sex feminine, în anul 2016. 

 Ponderea pe medii de rezidență este 97,9% pentru mediul urban și 2,1% pentru mediul rural, la 

nivelul anului 2016 . Județul Cluj are cea mai ridicată pondere a elevilor din învățământul profesional din 

mediul urban. 

Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut simțitor în toate 

județele regiunii de dezvoltare. 

Analiza pe județe arată că în anul 2016,  jud.Cluj are 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. 

Ponderea pe medii de rezidență este 100% pentru mediul urban în județul Cluj, în perioada analizată 2007-

2016. 

Dintre județele Regiunii Nord-Vest județul Cluj a înregistrat cel mai ridicat grad de cuprindere în 

învățământ a populației de vârstă 3-23 ani situându-se mult deasupra celorlalte județe ale regiunii cu o 

medie a gradului de cuprindere de 102%. 

 

 

Pentru grupa de vârstă 15-18 ani, destinată învățământului profesional și tehnic, județul Cluj se 

înscrie cu o medie de 88,6%. 

Analiza pe județele regiunii a scos în evidență că în  județul Cluj evoluția ratei nete de cuprindere 

în învățământul secundar clasele IX-X, a fost constantă în intervalul menționat fiind de 76%, cea mai 

ridicată din regiune. 
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Datele statistice existente arată că în perioada 2007-2016, rata netă de cuprindere în învățământul 

secundar superior clasele XI-XII, în Regiunea Nord-Vest, a fost în jurul valorii medii de 65%.   

Dintre județele regiunii, judetul Cluj a înregistrat cea mai ridicată rată netă de curprindere, pe 

întregul interval analizat, de la 61% în 2007 la 68% în 2016. 

 
 

La nivelul Regiunii Nord-Vest  în perioada 2004-2016, populaţia şcolară  cuprinsă în învăţământul 

tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă. 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. 

Dacă în anul 2005-2006 numărul elevilor înscriși în învățământul postliceal în județul Cluj  a fost 

de 1870 de elevi, în anul școlar 2015-2016, numărul elevilor s-a ridicat  la 4225 de elevi, fiind județul cu 

cel mai mare număr de elevi din învățământul postliceal. 
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Cele mai solicitate calificări profesionale sunt în domeniile: Mecanica  cu 862 elevi,  turism și 

alimentație cu 678 de elevi, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice cu 183 de elevi, Estetica și igiena 

corpului omenesc cu 158 de elevi și Fabricarea produselor din lemn cu 134 de elevi.  

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.  
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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. 

Județul Cluj ocupă locul al doilea în cadrul Regiunii Nord-Vest în ceea ce privește numărul 

elevilor cuprinși în învățământul profesional și învățământul dual în anul 2017-2018, cu 108 clase și 2623 

de elevi. La școala de maiștri numărul de elevi este mult mai mic decât cel de la școala postliceală.  

La nivelul județului Cluj în anul școlar 2017-2018 frecventează școala de maiștri un număr total de 

273 de elevi, repartizați pe 4 domenii de formare: Construcţii, instalaţii și lucrări publice, Energetic, 

Mecanică și Transporturi.Cei mai mulți elevi se înregistrează la calificările din domeniul Transporturi – 

107 de elevi. 

 

Fig.nr.91 

 
Sursa datelor: ISJ Cluj 

 

 

Învățământul rofessional și dual este organizat pe baza parteneriatului școală-operator economic cu 

scopul satisfacerii solicitărilor de pe piața muncii, de către sistemul de învățământ  rofessional și rofes.  

Pentru toate domeniile de formare  în care se școlarizează prin învățământul rofessional și dual, 

operatorii economici rofess locuri pentru planul annual  de școlarizare, inspectoratelor școlare. 

Pentru anul școlar 2017-2018 la nivelul  județului Cluj, operatorii economici au solicitat în total 

1671 de locuri, din care au fost aprobate de către inspectoratul școlar județean 1171 de locuri pentru 

învățământul rofessional și dual (924 pentru învățământul rofessional și 247 de locuri pentru învățământul 

dual), adică 70%, datorită constrângerilor legate de fundamentarea planurilor anuale de școlarizare.  

Analiza realizării planului de școlarizare a rofessi faptul că doar 1029 de locuri au fost ocupate, 

857 în învățământul rofessional (de stat și particular) și 172 de locuri în învățământul dual.  
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Din analiza realizată în cadrul PLAI au rezultat următoarele ținte orientative, care vor fi 

particularizate în cadrul fiecărui PAS al unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Cluj: 

                                                                                 PLAI CJ 

Domenii de formare % 

Agricultură 2,6 

Chimie industrială 1,2 

Construcţii instalaţii şi 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 alimentară 0,9 

Industrie textilă şi pielărie 13,9 

Materiale de construcţii 0,9 

Mecanică 21,5 

Turism şi alimentaţie 7,4 

Tehnici poligrafice 0,1 

Resurse rofess și protecția 

mediului 

1,9 

Total 100% 

 

Analiza resurselor umane din învățământul profesional și tehnic la nivel național în perioada 2011-

2017, a evidențiat faptul că ponderile personalului didactic calificat sunt ridicate mai ales în învățământul 

liceal tehnologic și învățământul postliceal. 

S-a remarcat o îmbunătăţire generală în domeniul educaţiei şi al formării profesionale în cadrul 

UE. Realizarea obiectivelor propuse pentru învățământul profesional și tehnic va necesita adoptarea unor 

iniţiative mai eficace la nivel naţional. După statisticile Eurostat România alocă cel mai mic procent din 

PIB pentru educație comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, fiind pe ultimul loc. Cheltuielile 

publice pentru Învățământul secundar superior și postliceal non-terțiar (nivelurile ISCED 3 și 4), în 2014, 

situează România din nou pe ultimul loc între statele uniunii cu un procent 0,67%. Recesiunea economică, 

împreună cu provocarea demografică, exacerbează nevoia urgentă de realizare a reformelor, continuându-

se în acelaşi timp investiţiile în sistemele de educaţie şi formare profesională pentru a face faţă 

principalelor provocări economice şi sociale. 

 Analiza resurselor umane din învățământul rofessional și rofes la nivel național în perioada 2011-

2017, 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 

rofessional. 
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Fig. 

 
Sursa datelor: INS 

 

La nivel național analizând datele statistice se poate afirma că evoluția ponderii 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. 

 Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţii locale, este 

esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în ÎPT. 

 Sunt necesare progrese suplimentare din partea organizaţiilor furnizoare de educaţie: 

1. Aplicarea practică a competenţelor transversale cheie 

2. Educaţia cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ şcolar 

3. Dezvoltarea procedeelor de evaluare şi apreciere 

4. Sunt necesare mai multe acţiuni privind alfabetizarea şi categoriile defavorizate 

5. Necesitatea consolidării competenţelor cheie în cadrul EFP şi a Învăţământului pentru 

adulţi 

Asigurarea calităţii la nivelul şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic parcurge următoarele 

etape principale: 

 Elaborarea planului de acţiune al şcolii (PAS) pentru următoarea perioadă de patru ani  

 Monitorizare internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din şcoală 

 Elaborarea raportului de auto-evaluare de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi 

introducerea datelor în baza națională http//calitate.aracip.eu. În raportul de autoevaluare, este 

evaluată performanţa şcolii la nivelul fiecărui descriptor de performanţă şi sunt precizate dovezile 

prin care această performanţă poate fi dovedită. 



Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca 

Str. Maramureşului nr.165/A 

 
 

63 

 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii, parte din PAS,  de către Comisia pentru Evaluarea 

şi Asigurarea Calităţii  

 Revizuirea Planului de Acţiune al Şcolii , în concordanţă cu planul de îmbunătăţire a calităţii. 

Analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității  a scos în evidență faptul că Regiunea Nord-

Vest ocupă primul loc la nivel național având cel mare procent de promovabilitate între regiuni cu 97,6%. 

La nivelul judeţului Cluj se apreciază că serviciile de orientare şi consiliere au fost îmbunătăţite; a 

crescut numărul profesorilor consilieri la nivelul judeţului dar este încă insuficient în raport cu numărul de 

elevi. Se remarcă faptul că 59 % din școli au cabinete şcolare de asistenţă psiho-pedagogică dotate la 

nivelul standardelor. Toate acestea duc la o îmbunătăţire a serviciilor de consiliere şi orientare 

profesională pentru elevi şi adulţi. 

Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor şi evoluţiilor în sondajele 

de opinie ale elevilor. Analizând opţiunile elevilor din sondajul efectuat în rândul elevilor absolvenţi ai 

claselor a VIII-a, se constată  că interesul elevilor pentru filiera teoretică se menţine la nivelul a 45%-50%  

în timp ce opţiunile elevilor pentru filiera tehnologică şi şcoala profesională sunt situate  sub 20%. 

Calitatea procesului educaţional este influenţată într-un mod hotărâtor de gradul de dotare cu mijloacele de 

învăţământ şi echipamente didactice. Infrastructura şcolară necesită încă multe îmbunătăţiri, atât la nivelul 

clădirilor, cât şi al dotării cu materiale didactice. 

Referitor la realizarea unor amenajări pentru accesul persoanelor cu dezabilităţi mai mult de jumătate 

din numărul şcolilor nu au astfel de dotări. 

Referitor la dotarea laboratoarelor şi atelierelor şcoală  la nivelul minimal al standardelor de pregătire 

profesională, la nivelul judeţului Cluj este realizată în proporţie de 97,3%, iar dotarea la nivelul 

standardelor europene este asigurată în 45,87% din numărul total de laboratoare şi ateliere, nivel mai 

ridicat decât cel de la nivel regional. 

 Dacă gradul de cuprindere în învăţământul obligatoriu, pe ansamblul populaţiei, este destul de 

ridicat la nivelul judeţului, există încă probleme privind participarea la educaţie a copiilor provenind din 

medii defavorizate, în special a celor care aparţin minorităţii rromă. 

Pe fondul scăderii populaţiei şcolare şi a unor politici discutabile sau mai puţin inspirate am asistat 

la creşterea populaţiei din mediul liceal şi la o scădere semnificativă a celei din cadrul învăţământului 

profesional. 

 

Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea relevă câteva puncte slabe şi 

câteva ameninţări dar şi punctele tari şi oportunităţile existente: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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 Ofertă educaţională adaptată la cererea de pe 

piaţa muncii și a operatorilor economici 

 Creșterea anuală a solicitărilor operatorilor 

economici pentru clase de învățământ dual 

 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 rofessional şi rofes în 

toate unităţile de învăţământ rofessional şi rofes; 

 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 

învățământului rofessional, promoția 2018. 

 Atractivitatea redusă a învăţământului 

rofessional şi rofes; deşi a crescut 

numărul de profesori consilieri 

opţiunile elevilor se menţin în 

continuare în intervalul 15-20% pentru 

ÎPT; 

 Monitorizarea inserției absolvenților 

pe piața muncii se face având la bază 

metode empirice, bazate pe legătura 

absolvenților cu școala  

 Număr redus de unităţi de învăţământ 

autorizate pentru programe de educaţie 

a adulţilor; 

 Rata de rofess 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 școlari; 

 Lipsa dotării cu echipamente 

didactice rofes a unor unități de 

învățământ; 

   Lipsa promovării oportunitătilor de 

carieră pentru elevi la nivelul unităților 

de învățământ; 

 Lipsa unei implicări mai mari a  

comunităților locale în problemele 

școlilor; 

 Absenteism și abandon ridicat în 

unitățile ÎPT, în special la învățământul 

professional și dual 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea realizării de proiecte 

finanţate prin fondurile rofession pentru 

îmbunătăţirea infrastructurii şcolare; 

 Atractivitatea județului  pentru 

investitorii  străini  în  sectoarele economice din 

regiune şi crearea de noi locuri de muncă 

(parcuri  rofession 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; 

 Reducerea populaţiei de vârstă 

preşcolară şi şcolară până în 2025 cu 

până la 38,6%; 

 Migrația populatiei spre țările 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 
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 Posibilitatea accesării de fonduri prin 

proiecte europene (POCU). 

 

complicate și greu de realizat;  

 Lipsa măsurilor legislative mai 

rofession care să motiveze sau să 

încurajeze angajatorii pentru încheierea 

contractelor de practică; 

 

Ca urmare se pot formula câteva concluzii în urma analizei demografice, economice, a pieţei 

muncii şi a învăţământului profesional şi tehnic din judeţul Cluj. Eficientizarea reţelei şcolare va ţine cont 

de: sporul natural negativ, populaţie îmbătrânită,  populaţia viitoare preponderent feminină în anumite 

zone, necesitatea de creştere a accesului pentru grupurile etnice dezavantajate, de educaţie multiculturală. 

  Este necesară implicarea unităţilor de învăţământ ca furnizori de formare continuă, pentru 

pregătirea grupei de vârsta de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. 

Educaţia iniţială (prin sistemele IPT şi universitar) şi educaţia continuă, trebuie să fie deschise pentru 

dobândirea şi formarea 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. De asemenea creşte în importanţă necesitatea 

creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, cu competenţe tehnice generale 

solide; necesitatea parteneriatelor școală agent economic ca şi realizarea de CDL conform cerinţelor 

agenţilor economici. 

 Oferta de şcolarizare trebuie să fie adaptată nevoilor pieţei muncii. Deci, trebuie să aibă loc acţiuni 

sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor. 

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi nu mai este o opţiune! Necesitatea implicării active a şcolilor ca furnizori de formare pentru 

adulţi pentru: creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, adecvarea calificării cu locul de 

muncă, reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii, recunoaşterea şi valorificarea 

experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi informală, diversificarea ofertei 

de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. Programe de formare la distanţă, consultanţă, etc., 

trebuie să devină realităţi cotidiene. 

Pentru a realiza o eficienţă sporită a actului educaţional este necesară  analiza şi reorganizarea 

permanentă a reţelei şcolare în scopul reducerii claselor cu efective mici. Pentru a beneficia de sisteme de 

educaţie şi formare de calitate, se impune modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv 

prin dotarea cu echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) . 

Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor facilităţi de 

menţinere în sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din grupuri 
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vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul educaţional.  

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate pentru toţi în special 

pentru elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii dezavantajate 

  

 

 

La nivel judeţean Planul de măsuri se axează pe următoarele priorități 

 cu obiectivele lor: 

 

PRIORITATEA 1: Creșterea relevanței ofertei  învăţământului profesional și tehnic din 

județ pentru piața muncii 

                           

cu obiectivele: 

O1.1: Identificarea nevoilor de calificare 

O1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională inițială la nevoile de calificare identificate 

O1.3.:Creșterea gradului de adecvare a competențelor absolvenților IPT la nevoile pieței muncii 

Indicatori de impact: Rata de ocupare a absolvenților din grupa de vârstă 20-34 de ani cu nivel 

ISCED 3-4 se apropie la nivel național, la mai puțin de 5 puncte procentuale în 2025 față de 

media UE 

 

PRIORITATEA 2 : Creşterea participării și îmbunătățirea retenției în ÎPT 

O2.1.: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri cu accent pe cei din grupuri vulnerabile  

O2.2: Îmbunătățirea orientării profesionale și a consilierii în carieră 

Indicatori de impact: Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 

ani în anul şcolar 2024-2025 este de minim 80% faţă de în 77,9% anul şcolar 2017- 2018, la nivel 

regional Tinerii NEET cu nivel de educaţie 3-4, vocaţional, reprezintă mai puţin de 4% din totalul 

tinerilor din grupa de vârstă 20 – 24 de ani, în anul 2025, faţă de 8,3% în 2017, la nivel naţional. 

Rata abandonului şcolar la învăţământul rofessional, la nivel regional, maxim 2,5 % până în 

2025, faţă de 4% în anul şcolar 2017-2018, la nivel regional Rata de părăsire timpurie a 

sistemului educaţional a tinerilor (18-24 ani) la nivel regional în anul 2025 este de maximum 

12%, față de 16,3% în anul 2017, la nivel regional 

PRIORITATEA 3: Îmbunătățirea condițiilor de învățare în ÎPT 

cu obiectivele: 
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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      

Indicatori de impact: Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 

ani în anul şcolar 2024-2025 este de minim 96%% faţă de 92,3% în anul şcolar 2017- 2018, la 

nivel județean . 

Tinerii NEET cu nivel de educaţie 3-4, vocaţional, reprezintă, la nivel naţional, mai puţin de 4% 

din totalul tinerilor din grupa de vârstă 20 – 24 de ani, în anul 2025, faţă de 8,3% în 2017, la nivel 

naţional. 

 Rata abandonului şcolar la învăţământul rofessional , maxim 2,5 % până în 2025, faţă de 4% în 

anul şcolar 2017-2018, la nivel regional 
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IX. ANALIZA MEDIULUI  INTERN 

 

 

      

9.1.  Asigurarea calităţii 

 

 

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale 

din domeniul învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor 

rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi 

ceilalţi factori interesaţi. 

Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017, 

având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a  Calităţii 

– document din Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi 

membrii personalului, constituirea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii şi 

planificarea activităţilor specifice  prin elaborarea Planului operaţional privind  asigurarea 

calităţii. 

 

 

9.2. Predarea şi învăţarea 

 

 

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei 

catedre. Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei 

catedre, întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

 

PUNCTE TARI: 

 

 În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea 

cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre); 

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate 

mai bune la învăţătură; 

 Majoritatea profesorilor folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a 

împiedica discriminarea  

 75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele 

testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform 

rapoartelor catedrelor); 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea 

învăţării în proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de 

lecţie, fişele de asistenţe la lecţie). 

 Rezultate bune la examenele de absolvire a şcolii profesionale (sursa: statisticile 

şcolii); 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor 

didactice, participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi 

judeţului (sursa: portofoliile profesorilor); 

 50% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi 

comportamentul cadrelor didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare elevi); 
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  PUNCTE SLABE:  

 

 

 Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii  

     performanţi (pregătirea pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu 

deficienţe în învăţare; 

 Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii 

elevilor şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a 

elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora; 

 Programele şcolare prea încărcate permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, 

după nevoile fiecăruia; 

 Număr mare de absenţe înregistrat de elevii din învăţămîntul obligatoriu, ceea ce a 

dus la un număr mare de elevi cu note scăzute la purtare şi la creşterea numărului 

elevilor repetenţi 

 

Măsuri: 

 

 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de 

învăţare pe baza testelor iniţiale; 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi 

mici; 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică  învăţarea centrată pe elev; 

 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare; 

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina 

creşterea motivaţiei învăţării; 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire 

iniţială mai bună; 

 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii 

absenteismului si prevenirii abandonului. 

 

 

9.3. Materiale şi resurse didactice 

 

PUNCTE TARI: 

 

   Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 24.837 volume, calculator legat la 

internet, video şi 98% dintre elevii şcolii au fişe la bibliotecă (sursa : statisticile şcolii); 

   S-au achiziţionat din fonduri proprii mijloace didactice moderne: videoproiector, 

laptop (dovezi: fişele de gestiune); 

   Existenţa cabinetelor de limba română,istorie , matematică, mecanică, legislaţie , 

automobile dar şi a laboratoarelor de: informatică (2), chimie, fizică, 

   Amenajarea unui laborator de gastronomie 

 Instruirea practică se desfăşoară în mare parte la agenţii economici 

 60 de calculatoare conectate la internet 
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       PUNCTE SLABE: 

 

   Slaba dotare în domeniul mecatronică; 

 Aparatura din atelier este învechită 

 Automobilele de la şcoala de şoferi sunt vechi 

 

         MĂSURI: 

 Realizarea unui laborator pentru specializarea tehnician operator tehnică calcul 

 Modernizarea atelierului şcoală 

 

 

9.4. Rezultatele elevilor 

 

 

PUNCTE TARI: 

 

   în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre 

au obţinut rezultate bune la nivel judeţean şi naţional . 

   promovabilitatea la examenele de bacalaureat din ultimii trei ani a fost peste 85% 

   promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului profesional în ultimii 

trei ani a fost 100%; 

   implicarea elevilor în activităţi extracurriculare (ex: Mesajul meu Antidrog ) 

    în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a fost foarte scăzut, între 2-3%; 

 

 

PUNCTE SLABE: 

 

   absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţămîntul obligatoriu 

(sursa: evidenţele şcolii privind absenţele); 

   numeroase medii la purtare sub 8 (în special la şcoala de arte şi meserii), datorate 

numărului mare de absenţe ale elevilor sancţionate, conform regulamentului şcolar, cu scăderea 

notei la purtare. 

 

 

          MĂSURI : 

 Realizarea unui plan de măsuri pentru combaterea absenteismului  

 Organizarea unor consultaţii şi meditaţii pentru elevii cu deficienţe la învăţătură 

 

 

 

9.5. Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor 

 

 

PUNCTE TARI: 

 

   existenţa unui Cabinet de consiliere  

   existenţa unui psiholog şcolar, angajat cu normă întreagă  

   existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi Centrul Judeţean de Asistenţă 
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Psihopedagogică, angajatori locali,  Şcoala dePoliţie,  

  76% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi; 

   98% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt 

mulţumiţi de colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii 

consiliului clasei ( sursa: chestionar părinţi). 

 

 

PUNCTE SLABE: 

 

  şcoala nu a reuşit să convingă toţi părinţii să colaboreze cu şcoala în procesul de 

orientare şcolară şi profesională a elevilor 

 şcoala nu agăsit soluţii pentru eradicarea abandonului şcolar  

 Numărul de universităşi cu care colaborăm este mic. 

  Preocuparea insuficientă a unpr diriginţi pentru orientarea şcolară a elevilor .  

 

 

9.6. RESURSE MATERIALE  ŞI UMANE 

 

9.6.1. Resurse fizice 

 

 

În administrarea şcolii există următoarele clădiri:  două corpuri  clădire  şcoală, un 

corp clădire cămin  , o clădire atelier cu 7 ateliere şcoală,  o sală de sport şi o sală  

     de gimnastică realizate cu forţe proprii, cantină, cabinet medical. 

             Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 

            -săli de clasă  cabinete şi laboratoare : 26 

            - 1 cabinet de consiliere psihopedagogică 

            - o clădire atelier ;  

 Atelierele specifice domeniulu imecanic şi construcţii , au în dotare : truse de 

 scule, mobilier specific şi următoarele utilaje: autoturisme , autocamion , utilaje de prelucrat la rece 

, utilaje de sudură , ,maşini de găurit , maşini de prelucrare a lemnu- 

lui , maşini de şlefuit cu disc , scule şi dispozitive pentru constructori finisori , utila- 

je şi veselă pentru laboratorul de gastronomie. 

     

 

 

 

  Organizarea spaţiului şcolar: 

          

Entitate spaţiu şcolar Nr. entităţi Suprafaţă 

Sală de clasă 8 336,06 m2 

Cabinet pe discipline  7 431,02 m2 

Laborator pe discipline 11 913,47 m2 

Sală de sport 2 344,88 m2 

Bibliotecă 1 56 m2 

Centru de documentare şi 

informare 

1 15,76 m2 

Sală profesorală 1 55,80 m2 

Cabinet de asistenţă  1 5,55 m2 
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şi consiliere 

Atelier tehnologic 1 600 m2 

Cabinet medical 1 58 m2 

Cămin 1 2877,41 m2 

Cantină 1 830,4 m2 

 

 

      Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar  

2008-2009: 

            -3 laboratoare, care dispun de 67 de calculatoare  + server + 2 scanner          

              + imprimantă 

            - cabinete directori -2 calculatoare, 1 imprimantă; 

            - secretariat - 2 calculatoare , 1imprimantă,  două copiatoare ; 

            - contabilitate  -2calculatoare, 1 imprimantă, 1 copiator 

            - cabinete profesori - 18 calculatoare , 9 imprimante 

            - cabinet de consiliere şi orientare şcolară- 1 calculator ,imprimantă multifuncţio- 

              nală            

           - biblioteca- 1 calculator  

            - 4  laptop-uri  şi 4 videoproiectoare 

 Toate calculatoarele din şcoală sunt conectate la Internet . 

 

     PUNCTE TARI 

 Costurile de cazare în căminul şcolii sunt  mici comparativ cu cele practicate la alte şcoli. 

  Şcoala are centrală termică proprie  pe gaz ; 

 100 % din mobilierul şcolar este  modern şi permite desfăşurarea activităţilor centrate pe 

elev.  (sursa: evidenţele şcolii privind mijloacele fixe şi obiectele de inventar) ; 

PUNCTE SLABE : 

 Fiabilitate redusă la instalaţiile de apă-canal din cauza alunecărilor de teren 

 Utilajele din atelier sunt uzate moral 

 

 

9.6.2. Resurse umane 

 

  

   Personalul şcolii este format din 45 cadre didactice  

   Dintre profesorii şcolii, 18 au gradul didactic I, 7 gradul didactic II, 14 definitivat si 6 

sunt debutanţi; 

  În rândul cadrelor didactice din şcoală există 2 profesori metodişti ai I.Ş.J. , trei 

reprezentanţi în Consiliul Consultativ, 5 profesori mentori pentru practică pedagogică 

  98% dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din 

unitate ( sursa: chestionar părinţi); 

   85% dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii cinci ani cursuri de formare (iniţiere 

operare PC,  consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev , tehnici de lucru în 

grup  ,iniţiere în limba engleză  şi estimăm că acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că 

un număr mare de  profesori  consideră că principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala 

este formarea continuă a cadrelor didactice. 
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9.7. ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari 

 

 personal didactic şi auxiliar competent, calificat (sursa:statisticile şcolii) 

 rezultate bune obţinute de elevi (sursa: statisticile şcolii); 

 parteneriate viabile şi eficiente (sursa: anexă parteneri); 

 conectare la Internet 24 ore pe zi (sursa:evidenţă contabilă); 

 resurse extrabugetare (sursa:evidenţă contabile ) 

 existenţa în şcoală a unui psiholog (sursa:contract de muncă); 

 autori de  curriculum în decizie locală,  metodişti şi formatori în rândul cadrelor 

didactice (sursa:statisticile şcolii). 

 oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii 

(Sursa: Planul de şcolarizare); 

 preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii (Sursa: Materialele 

promoţionale realizate, Dovezi ale vizitelor şi acţiunilor desfăşurate în şcoală: 

fotografii,  filme). 

 

Puncte slabe 

 

 nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor 

 nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii 

 absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu 

 personalul TESA insuficient datorită blocării posturilor 

 o parte din personal credem că uzează prea mult de concedii medicale 

 

 

 

Oportunităţi 

 

 domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în 

zonă 

 perspectiva integrãrii în UE  

 disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala,  

nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor 

 

 prin acordare de sponsorizări pentru şcoală şi prin asigurarea condiţiilor de 

efectuare a practicii  elevilor 

 programele cu finanţare europeană  

 gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învãţãmânt 

 necesitatea formãrii continue a adulţilor 

 

Ameninţări 

 

 scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu 

ritm de 3% pe an 

 scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă (mecanică,   

 orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei 
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preconcepute 

 dezinteresul manifestat de majoritatea pãrinţilor faţã de şcoalã 

 delicvenţa juvenilã  

 migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate 

 dificultăţi de integrare socio – profesională a absolvenţilor  

 surse bugetare insuficiente (Sursa: Bugetul de venituri şi cheltuieli); 

 lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului (Sursa: Legislaţia în 

vigoare); 

 nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor 

 

 

 

9.8. Rezumat 

al aspectelor principale care necesită dezvoltare  

 

 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ  

 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern  

 Îmbunătăţirea accesului la informare  

 Dezvoltarea educaţiei la cerere  - formarea profesionalã a adulţilor 

 Orientarea şi consilierea privind cariera.  

 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare 

proiecte şi programe; 

 Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi 

valorilor şcolii. 

 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

 Consilierea părinţilor 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări 

atelier, laboratoare, informatizare bibliotecă,  mobilier , obţinerea resurselor extrabugetare din 

activitatea atelierelor  şcoală). 
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X. Plan de măsuri 
 
 

 
Prioritatea 1 :  Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic din județ pentru piaţa muncii 
 

Indicatori de impact /rezultate  

 Management eficient la nivelul şcolii şi la nivelul catedrelor  

 Formarea personalui de conducere şi a responsabililor de Comisii metodice. 

Obectivul 1.1 Întărirea capacităţii de management la nivelul şcolii 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 
 

Actualizarea anuală a datelor privind 
Demografia, Economia, Piața muncii și a 
capitolului de Învățământ profesional și 
tehnic, în vederea actualizării PLAI, pe 
baza informațiilor din PRAI actualizat 

Director Anual Noiembrie  Resurse umane 
Echipa de reactualizare a 

PAS 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare 

Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a 
absolvenţilor IPT 

Director  
 

Anual Octombrie  Resurse umane 
Responsabilii de comisii 

metodice și șefii de 
compartimente 

 

Încheierea de parteneriate cu agenţii 
economici parteneri pentru efectuarea 
practicii  

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 
 

Anual noiembrie  Resurse umane 
Cadrele didactice 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare 

Elaborarea planurilor manageriale ale 
catedrelor 

Responsabilii de Comisii metodice Anual Octombrie  Resurse umane 
Responsabilii de comisii 

metodice 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare 
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Colaborarea cu asociaţia de părinţi 
Pinguinul 

Director  
Coordonatorul pentru programe și 
proiecte educative 

Anual Noiembrie  Resurse umane 
Coordonatorul pentru 
programe și proiecte 

educative  
Diriginții 

Resurse materiale 
Fonduri bugetare 

Fonduri provenite de la 
Asociația de părinți 

Revizuirea comisiei şi a  regulamentului 
CEAC 

Coordonator CEAC 
 

Anual Octombrie  Resurse umane 
Responsabilul CEAC 

Membrii CEAC 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Elaborarea rapoartelor de monitorizare 
internă şi a raportului de autoevaluare şi 
implicarea întregului personal în 
autoevaluare 

Coordonator CEAC 
 

Anual Decembrie, 
martie , iunie  

Octombrie  

Resurse umane 
Responsabilul CEAC 

Membrii CEAC 
Responsabilii de comisii 

metodice 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Mediatizarea şcolii în comunitate Director  
 

Anual Mai  Resurse umane 
Responsabilul Comisie de 

imagine 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 
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Indicatori : Parteneriate încheiate pentru toate calificările  
                   Planuri manageriale la toate catedrele în concordanță cu planul mangerial al conducerii 
                   Schița proiectului 
                   Site-ul școlii , materiale de ofertă 
                      

 

Obectivul 1.2 Adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii  

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Elaborarea ofertei şcolare şi a proiectului 
planului de şcolarizare pentru anul școlar 
2020- 2021 în funcţie de domeniile 
prioritare din judeţ 

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 
 

Anual noiembrie  Resurse umane 
Membrii CA 

Director  
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Revizuirea CDL și elaborarea altora noi Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 
 

Anual Martie  Resurse umane 
Responsabilul Comisiei 

metodice tehnologiii 
Profesorii de discipline 

tehnice  
Maiștrii instructori 

Reprezentanți ai agenților 
economici 

Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 
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Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de instruire teoretică şi practică 
pentru formarea profesională a elevilor, în 
condiţii care să le asigure atingerea 
performanţelor profesionale şi să le 
faciliteze integrarea la locul de muncă   
 

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 
 

Anual Octombrie  Resurse umane 
Cadrele didactice care 

predau dicipline tehnice 
Tutorii de instruire 

parctică 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Indicatori  :  Toate calificările în care şcoala pregăteşte absolvenţi se regăsesc printre domeniile prioritare din judeţ 
                       CDL –uri elaborate pentru toate calificările 

Obectivul 1.3 Formarea în domeniul managementului a personalului de conducere şi a responsabililor de Comisii metodice 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Participarea la cursuri de formare în 
domeniul managementului a responsabililor 

de Comisii metodice. 

Director  
 

Anual Iunie  Resurse umane 
Responsabilii de Comisii 

metodice 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Diseminarea cunoștințelor dobândite la 
cursurile de formare în cadrul Consiliului 

Profesoral 

Responsabilii Comisiilor metodice Anual Iunie  Resurse umane 
Cadrele didactice 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Indicatori  : 15%dintre responsabili de Comisii metodice au parcurs cursuri de formare managerială  

Prioritatea 2 : Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT 
 

Indicatori de impact /rezultate  

 Ofetă educaţională adaptată la cerinţele pieţei muncii 

 Numărul absolvenţilor încadraţi pe piaţa muncii  

 Ponderea absolvenţilor , dintre cei care nu continuă studiile într-o formă de învăţământ superioară , încadraţi pe piaţa 
muncii în calificarea profesională absolvită 

Obectivul 2.1 Creşterea nivelului de calificare al absolvenţilor  
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Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Obţinerea nivelului 4 de calificare pentru cel 
puţin 90% din elevii noştri 

Director  
 

Anual august Resurse umane 
Cadre didactice  

Tutorii de practică 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Crearea unui colectiv şi a unor proceduri de  
de monitorizare a absolvenţilor  

Director  
 

Anual decembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

secretar 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Monitorizarea absolvenţilor  Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 

Anual septembrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

secretar 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicatori : 90 % din elevi sunt pregătiţi în domenii prioritare 
                    75% din elevi finalizează ciclul superior al liceului 
                    90% din absolvenţi continuă studiile sau se angajează în domeniul absolvit . 
 

Obectivul 2.2 Scăderea absenteismului şi a actelor de indisciplină  

Acţiuni  Responsabilităţi  Acţiuni  Responsabilităţi  

Prelucrarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar şi a regulamentului intern 

Diriginţii 
Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 

Anual Septembrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 
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Realizarea unor activităţi de consiliere a 
părinţilor de tipul şcoala părinţilor  

Consilierul şcolar  
Diriginţii 

Anual Mai Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Monitorizarea absenteimului  
Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative  

Anual Noiembrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Consilierea elevilor , părinţilor , tutorilor 
legali  

Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 
Consilier şcolar  

Anual Noiembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Colaborarea cu familiile elevilor şi cu 
autorităţile locale pentru rezolvarea unor 
cazuri de indisiplină şi de absenteism 

Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 
Diriginţii 

Anual Noiembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicator  :  scăderea absenteismului  şi a actelor de indisciplină cu 10% față de anul școlar anterior  
                    Participarea a 15% dintre părinţi la ,, Şcoala părinţilor ” 
                    Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor care nu continuă studiile cu 5% față de anul școlar anterior 

Obectivul 2.3 Dezvoltarea parteneriatului între şcoala noastră şi agenţii economici reprezentativi pentru calificările furnizate 
de către unitatea de învăţământ 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen 

Încheierea de parteneriate agenţi economici 
reprezentativi pe piaţa muncii  

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 

Anual Septembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 
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Desfăşurarea instruirii  practice la agenţii 
economici  

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 

Anual Octombrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Realizarea unei proceduri de evaluare a 
elevilor aflaţi în practică comasată la agenţii 
econimici 

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 

Anual Octombrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Încheierea de parteneriate cu alte unităţi de 
învăţământ 

Coordonatorul de proiecte şi 
programe educative 

Anual Decembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Revizuirea CDL  Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 

Anual Martie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Elaborarea CDL în parteneriat cu agenţii 
economici în scopul adaptării ofertei şcolare 
la condiţiile locale  

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 

Anual Septembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Efectuarea instruirii practice la agenţii 
economici , respectând programa şcolară  

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 

Anual iulie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 



Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca 

Str. Maramureşului nr.165/A 

 
 

82 

 

Indicator  : Număr de parteneriate încheiate  
                   Parteneriate pentru toate calificările  
                   CDL –uri pentru toate calificările 

Prioritatea 3 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 
 

Indicatori de impact /rezultate  

  Sevicii de orientare şi consiliere de calitate la nivelul şcolii 

 Cabinet de consiliere şi orientare dotat corespunzător  

Obectivul 3.1 Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în sistemul de învăţământ 
formal normal şi dezvoltarea de programe de formare profesională speciale 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse  

Dezvoltarea de programe 
sociale pentru elevii cu condiţii 
materiale precare : burse 
sociale , bani de liceu , 
sponsorilor 

Director  
Contabil şef 

Anual octombrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Încheierea unui acord de 
colaborare cu fundaţia ,,Clujul 
are suflet “ , în scopul ajutorării 
elevilor cu probleme. 

Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 

Anual octombrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Consilierul şcolar 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Asigurarea unor condiţii decente 
de cazare şi masă în căminul şi 
cantina şcolii şi a unui preţ 
convenabil 

Director  
Contabil şef  
 
 
 

Anual noiembrie  Resurse umane 
Personalul tesa 

Personalul didactic auxiliar  
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 
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Realizarea de proiecte 
educative în scopul unei mai 
bune integrări a persoanelor 
dezavantajate  

Coordonatorul de proiecte şi 
programe educative 

Anual mai  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Implicarea unui număr mare de 
elevi în activităţile extraşcolare 

Coordonatorul de proiecte şi 
programe educative 

Anual iunie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Identificarea elevilor cu nivel 
scăzut de pregătire şi 
organizarea unui program de 
pregătire 

Responsabilii de Comisii 
metodice 

Anual septembrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Consilierea elevilor şi părinţilor  Coordonatorul de proiecte şi 
programe educative 
Consilierul şcolar  

Anual mai  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicatori  :   95% din elevii integraţi finalizează ciclul de învăţământ pentru care s-au înscris  
                       Creşterea procentului de promovabilitate la peste 94% 
                       Realizarea a cel puţin  3 proiecte educative                      
                       

Obectivul 3.2 Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii  

Acţiuni  Responsabilităţi  Acţiuni  Responsabilităţi  

Atragerea de resurse financiare 
extrabugetare şi bugetare în vederea 
modernizării bazei materiale  

Director  
Contabil şef 

Anual Noiembrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Contabil şef 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 
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Elaborarea planului de reparaţii  Director  
  

Anual septembrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Contabil şef 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Implicarea atelierului şcolii în reabilitarea 
mobilierului şi modernizarea acestuia 

Director  
Contabil şef  

Anual Iunie Resurse umane 
Cadre didactice  

Bibliotecar 
Contabil şef 

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Achiziţionarea de cărţi pentru biblioteca 
şcolii 

Bibliotecar  
Contabil şef 

Anual Noiembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Contabil şef 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Achiziţionarea de materiale pentru atelierul 
şcoală 

Contabil şef 
Director 

Anual septembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Contabil şef 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicatori     Listă de dotări pentru toate calificările  
                       

Obectivul 3.3 Formarea cadrelor didactice  

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 
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Participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare pe teme identificate şi propuse de 
către şcoală  

Director  
Responsabil cu formarea continuă  

Anual iunie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare în educaţie antreprenorială 

Director  
Responsabil cu formarea continuă  

Anual mai Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Activităţi metodice la nivelul catedrelor în 
care să fie promovată educaţia 
antreprenorială  

Director  
Responsabilii de Comisii metodice 

Anual iunie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicatori       30 % din cadrele didactice  participă la cursuri de formare 
                       100% cadrele didactice participă la activităţi metodice în cadrul catedrelor  
                                        

Obectivul 3.4 Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare - învăţare 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Participarea cadrelor didactice la activităţi 
de formare pentru utilizarea metodelor 
participative de predare – învăţare  

Director  
 

Anual iunie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Activităţi metodice la nivelul catedrelor  Responsabilii de comisiii metodice Anual mai  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 
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Analize făcute la nivelul catedrelor şi 
stabilirea unor planuri de îmbunătăţire 

Responsabilii de comisiii metodice Anual mai  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Monitorizarea procesului de predare 
învăţare  

- planificarea asistenţelor la lecţii  
- analiza periodică a fiţelor de 

observare alecţiilor  
- stabilirea unor planuri de 

îmbunătăţire 

Coordonator CEAC 
Director  
 

Anual mai  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Identificarea stilurilor individuale de învăţare Coordonator CEAC Anual septembrie  Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Proiectarea , organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de învăţare în funcţie de stilurile 
individuale de învăţare  ale elevilor şi de 
testele iniţiale 

Responsabilii de Comisii metodice Anual octombrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Identificarea elevilor cu nivel scăzut de 
pregătire şi a elevilor capabili de 
performanţă şi organizarea unui program 
de pregătire. Participarea la concursurile 
şcolare. 

Responsabilii de Comisii metodice Anual noiembrie Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicator  : 90% din cadrele didactice utilizează metode moderne de învăţare 
                    30% din elevi participă la concursuri şcolare 
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XI.  PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 
 

 
  LICEU TEHNOLOGIC  clasa a IX-a 

  

Nr. 
crt. 

Profil Specializarea Nr. clase 

1.  Servicii  Tehnician în gastronomie  1 

2. Tehnic Tehnician electromecanic 1 

TOTAL CLASE =2 

 
 

Invatamant profesional   clasa a IX-a 
  

Nr. 
crt. 

Domeniul  Specializarea Nr. clase 

1. Turism si alimentatie bucatar  1 

2.  Turism si alimentatie Ospatar ( chelner) vanzator 
in unitati de alimentatie  

1 

TOTAL CLASE =2 

 
LICEU TEHNOLOGIC seral clasa a XI-a 

  

Nr. 
crt. 

Profil Specializarea Nr. clase 

1.  Servicii  Tehnician în gastronomie  1 

TOTAL CLASE =1 

 

 
 

Invatamant postliceal  
 

Nr. 
crt. 

Domeniul  Specializarea Nr. clase 

1. Turism si alimentatie Tehnician nutritionist 1 

 
 
 
 

Director 
Pop Anamaria 

 

 

 

 

 

 


