
 

 

 



PLAN DE ACŢIUNE Grup Scolar Economic, Administrativ „Berde Áron” din Sf. Gheorghe 

 

Versiune 2011 

2/75 

Cuprins 

Partea 1 – Context 

1.1.Formularea viziunii şi misiunii        3 

1.2. Profilul actual al Grupului Şcolar Economic, Administrativ    4 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2010/2011,    8 

1.4. Priorităţi naţionale, regionale şi locale     14 

Partea 2 – Analiza nevoilor 

2.1. Analiza mediului extern        18 

2.1.1. Contextul politicii regionale                  18 

2.1.2. Context geografic         18 

2.1.3. Context demografic        19 

2.1.4. Analiza profilului economic       21 

2.1.5. Analiza pieţei muncii        22 

2.1.4. Cererea de competenţe        24 

2.1.5. Parteneri actuali şi potenţiali       26 

2.2. Analiza mediului intern        27 

2.2.1. Predarea şi învăţarea        27 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice       29 

2.2.3. Rezultatele elevilor        29 

2.2.4. Consiliere şi orientarea vocaţională oferite elevilor     30 

2.2.5. Analiza portofoliului de produse       30 

2.2.6. Asigurarea calităţii        32 

2.3. Resurse fizice şi umane        32 

2.4. Analiza SWOT         35 

2.5. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare    36 

Partea a 3-a Planuri  

3.1. Planuri operationale pentru anul şcolar 2011-2012     38 

3.2. Plan managerial pentru anul şcolar 2011-2012     50 

Partea a 4-a Consultare, monitorizare şi evaluare     73 

4.1. Consultare          73 

4.2. Programarea activitatii de monitorizare si evaluare     74 

Glosar           75 



PLAN DE ACŢIUNE Grup Scolar Economic, Administrativ „Berde Áron” din Sf. Gheorghe 

 

Versiune 2011 

3/75 

Partea 1 – Context 

1.1.Formularea viziunii şi misiunii 

VIZIUNEA GRUPULUI ŞCOLAR ECONOMIC, ADMINISTRATIV “BERDE 

ÁRON”DIN SF. GHEORGHE 

Până la sfârşitul anului 2013, Grupul Şcolar Economic, Administrativ Berde 

Aron din Sf.Gheorghe va fi recunoscut pe plan naţional şi european pentru: 

- calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale; 

- înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare învăţare focalizat pe elev 

(elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire); 

- puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi 

al elevilor; 

- participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii 

locale; 

- experienţă educaţională de marcă ( deosebită) oferită pentru mediul local şi 

naţional; 

- climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; 

- contribuţie specifică, diversă şi semnificativă la oferta educaţională a 

municipiului Sf.Gheorghe; 

- resursele materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicii mileniului 3; 

- responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor; 

- cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene; 

- managementul performant; 

- responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional; 

- creşterea cuantumului resursele financiare atrase; 

- cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

- stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi 

de a lucra în echipă; 

- promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare şi strategice. 
 

Misiunea Grupului Şcolar Economic, Administrativ “Berde 

Áron”din Sf. Gheorghe -  locul unde te pregăteşti la standardele Uniunii 

Europene 

 Grupul Şcolar Economic, Administrativ “Berde Áron”caută să satisfacă 

nevoia elevilor de a fi pregătiţi în domeniul serviciilor, la diferite nivele de 

competenţă, în funcţie de capacităţile şi aptitudunile individuale şi să asigure 

dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială. 

 Absolvenţii noştri vor fi competitivi, deschişi la nou, capabili să se 

adapteze promt la cerinţele pieţei muncii. 

 Şcoala noastră creează condiţii optime pentru dezvoltarea personalităţii 

fiecărui elev, asigurând un climat stimulativ, cald, tolerant. 
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1.2. Profilul actual al Grupului Şcolar Economic, 

Administrativ „Berde Aron” 

Grupul Şcolar Economic, Administrativ “Berde Áron”este situat în Municipiul Sf. 

Gheorghe, oraş cu aproximativ 63.000 locuitori, judeţul Covasna, înfiinţat în septembrie 1974. 

Deserveşte o zonă cu o suprafaţă de aproximativ 50 de kilometri pătraţi, şi oferă servicii 

educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona în domeniileeconomic, administraţie publică,  

turism, comerţ, alimentaţie publică, estetica şi igiena corpului omenesc prin liceu tehnologic 

învăţământ de zi, seral şi cursuri de formare adulţi. 

În anul şcolar 2010-2011 au fost  înscrişi în total 642 elevi, din care 493 elevi cu vârste 

cuprinse între  15 -19 ani  şi 149 cu vârsta peste 19 ani (seral, şcoala postliceală, frecvenţă 

redusă).  Structura pe nivel de pregătire şi pe profil o regăsim în figura de mai jos: 

Structura populaţiei şcolare 2010/2011
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În anul şcolar 2011-2012 s- au înscrişi în total 542 elevi, din care 411 elevi cu vârste 

cuprinse între  15 -19 ani  şi 110 cu vârsta peste 19 ani (seral, şcoala postliceală, frecvenţă 

redusă).  Structura pe nivel de pregătire şi pe profil o regăsim în figura de mai jos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Populaţia şcolară la  în ultimii trei ani şcolari a evoluat în felul următor:  
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Evoluţia populaţiei şcolare în cifre 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

nr.clase 28 26 23 

nr.elevi 656 638 540 

Liceu zi 445 442 411 

Liceu seral 61 79 55 

Scoala posticeala 57 66 55 

An de completare 93 37 0 

 

Numărul de clase/ Numărul elevilor şi structura acestora pe niveluri de pregătire, profile/ 
domenii şi calificări, şi pe ani de studiu 
Anul şcolar 2010/2011 
 
Clasa şi secţia Profilul/Domeniul/Calificarea profesională Nr.elevi 

IX.A- Maghiară Servicii /ComerţTehnician în activităţi economice 32 

IX.B- Maghiară Servicii/Tehnician în achiziţii şi contractări 29 

IX-C-Maghiară Servicii/Turism şi alimentaţie/Tehn.în hotelărie 30 

IX.D- Maghiară Servicii/ Turism şi alimentaţie/ Tehnician în 

gastronomie 

30 

X.A- Maghiară Servicii /ComerţTehnician în administraţie 29 

X.B- Maghiară Servicii/Turism şi alimentaţie/Tehn.în turism 20 

X-C-Maghiară Servicii/Turism şi alimentaţie/Tehn.în hotelărie 26 

X.D- Maghiară Servicii/Estetica şi igiena corpului 

omenesc/Coafor stilist 

21 

XI.A- Maghiară Servicii/Tehn.în activităţi economice 26 

XI.B- Maghiară Servicii /Tehn.în achiziţii şi contractări 23 

XII.A-Română Servicii/Tehn.în achiziţii şi contractări 24 

XII.B-Maghiară Servicii/Tehn.în activităţi economice 23 

XII.C-Maghiară Servicii/Tehn.în turism 27 
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XIII-D- Maghiară Servicii/Tehnician în activităţi de comerţ 21 

XIII.E-Maghiară Servicii/Tehnician în gastronomie 17 

XIII.F-Maghiară Servicii/ Tehnician în hotelărie 18 

XI.C SAM-Maghiară Comerţ/Lucrător în comerţ 14 

XI.D SAM-Maghiară Turism şi alimentaţie/ Lucrător în alimentaţie 23 

XII.D . – Maghiară Turism şi alimentaţie/Bucătar 21 

XII.E . –Maghiară Estetica şi igiena corpului omenesc/Frizer- coafor- 

manichiurist-pedichiurist 

23 

XIII .fr.red.- Maghiară Servicii/Tehnician în activităţi economice 28 

XII.seral-Maghiară Servicii/ Tehnician în activităţi de comerţ 30 

XIII.seral-Maghiară Servicii/Organizator banqueting 28 

Sc.postl an.I.-Română Economic/Asistent de gestiune 28 

Sc.post an.II.A Economic/Asistent de gestiune 14 

Sc.post an.I.B Estetica şi igiena corpului omenesc/Cosmetician 25 

TOTAL GENERAL: 

(     26  CLASE) 

 642 

 

 

SITUAŢIA POSTURILOR 2010/2011 

Nr. total Din care: 

 

70 

Didactic Nedidactic 

De predare Auxiliar  

 

49 

Bază Cumul PCO   

40 3 6 9,00 12,00 

 

 

o Personalul şcolii este format din 59 cadre didactice (32 titulari); personal didactic 

auxiliar  9, personal nedidactic 12 

o Dintre profesorii şcolii, 2 sunt doctoranzi, 17 au gradul didactic I, 7 gradul didactic 

II, 16 definitivat şi 11 sunt debutanţi; 

o În rândul cadrelor didactice din şcoală există 4 profesori metodişti ai I.Ş.J. Covasna, 

un reprezentant în Consiliul Consultativ,  

o 56% dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere 

operare PC, comunicare în limbă străină, abilitare curriculară, elaborare standarde şi 

curriculum, consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev etc.)  şi 

estimăm că acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că 37% dintre profesorii 

şcolii consideră că principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala este 

formarea continuă a cadrelor didactice (sursa:chestionar profesori); 

o 100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului 

ocupat, prestând servicii de calitate. 

Numărul personalului didactic care şi-a menţinut continuitatea în ultimii 4 ani: 48 persoane 

(81,36%). 

Majoritatea cadrelor didactice suplinitoare este angajat la unitatea noastră de 2,3, 4, ani. 

La examenul de titularizare 2009 două cadre didactice au luat examenul cu succes (Beke 

Eva, Gorocs Edit)., iar în 2010 o persoană (Gál Emő Csilla). În 2010 nu s-a scos nici un 

post pentru titularizare. 

 Participare la examene de grade didactice în : 

 Voicu Cătălina, grd.II, reuşit 

 Balogh Mária Katalin, grd.I, reuşit 
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 Demeter Piroska, grd.I, reuşit 

 Vass Levente Lajos, grd.II, amânat 

 Bartha Martina Andrea, grd.I, amânat 

 

În anul 2004 şcoala  a fost introdus în programul PHARE TVET privind reabilitarea de 

laboratoare  şi modernizare a învăţământului profesional şi tehnic. În cadrul programului s-a 

construit o nouă clădire cu două nivele , iar atelierele au fost dotate cu echipamente 

corespunzătoare. În cadrul programului guvernamental de informatizare a învăţământului 

preuniversitar, la începutul anului şcolar 2008/2009 am primit 25+1 calculatoare, o imprimantă 

multifuncţională, un videoproiector cu ecran, un laptop, şi software educaţional. Laboratorul de 

chimie şi de analiza produselor alimentare a fost modernizată pe parcursul verii anului 2008. S-

a elaborat un studiu de fezabilitate privind mansardarea clădirii vechi şi acoperirea curţii 

interioare. Şcoala a utilizat donaţiile oferite de companiile din regiune şi de programele 

finanţate de Uniunea Europeană pentru a-şi moderniza şi extinde echipamentele utilizate pentru 

sprijinirea procesului de predare şi învăţare. 
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1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor anului 2010-2011 

1.1. Realizarea planului de şcolarizare pe 2011/2012 

 

Forma de învăţământ Planul de şcolarizare propus Planul de şcolarizare 

realizat 

Procent de 

realizare a 

planului de 

şcolarizare 
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 

Liceu-zi 4 120 4 128 106,66% 

Liceu-seral 1 30 1 20 66,66% 

Clasa a XII-a, 

ruta progresivă 

2 56 1 18 32,14% 

Şcoala postliceală 2 60 1 20 33,33% 

 

1.2. Promovabilitate  

Evolutia promovabilitatii

0%

50%

100%

an scolar

p
o

n
d

e
re

Neîncheiaţi 41 20 24

Corigenţi 111 115 168

Promovaţi 486 403 288

2008/2009 2009/2010 2010/2011

 
 

1.3. Rezultatele evaluării externe 
a) Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor profesionale 
Nivel trei (Liceu tehnologic, ruta directă, zi/seral)   100% 
Nivel trei (Liceu tehnologic, ruta progresivă)   100% 
Nivel doi       90% 

 
b) Rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea I 

Forma de 

învăţământ  

Rata de promovare 

2008, sesiunea I 

Rata de promovare 

2009, sesiunea I 

Rata de promovare 

2010, sesiunea I 

TOTAL 69.84 69,71 56. 95 

 

Rezultate la bacalaureat 2011 
 Prima sesiune: 10,72% (18 elevi) 
 Prima+a doua sesiune: 35,71% (60 elevi) 
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Se constată o scădere continuă a ratei promovabilităţii la examenele de bacalaureat, ce se 

poate explica parţial cu creşterea ponderii elevilor proveniţi de pe ruta progresivă, dar şi cu 

scăderea motivaţiei elevilor. 

 

c) Rezultate la olimpiade, concursuri 
Elevii noştrii pe parcursul anului şcolar au participat la diverse competiţii sportive, unde 

au câştigat numeroase premii.  
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa Denumirea concursului Premiu

l 

Cadrul 

didactic 

coordonato

r 

1. Gyárfás Zsuzsanna XII.B „Természet Világa” II. Nagy 

Méhész 

Gyöngyvér 

2. Modi Timea XII.B „Természet Világa” II. Nagy 

Méhész 

Gyöngyvér 

3. Bencze Melinda XII.C „Természet Világa” Particip

are 

Nagy 

Méhész 

Gyöngyvér 

4. Zoltáni Timea XI.A „Természet Világa” Particip

are 

Nagy 

Méhész 

Gyöngyvér 

5 Gyárfás Zsuzsanna XII.B Simpozionul judetean de 

chimie ” Chimia-prieten sau 

duşman” 

III. Nagy 

Méhész 

Gyöngyvér 

6 Modi Timea XII.B Simpozionul judetean de 

chimie ” Chimia-prieten sau 

duşman” 

III. Nagy 

Méhész 

Gyöngyvér 

5. Bodoc Naomi  XII.A Simpozionul judetean de 

chimie ”Chimia-prieten sau 

duşman” 

II. Fehérvári 

Ilona 

 6. Murea Ana Maria XII.A Simpozionul judetean de 

chimie ”Chimia-prieten sau 

duşman” 

II Fehérvári 

Ilona 

7. Bodoc Naomi  XII.A Simpozionul naţional 

”Chimia-prieten sau duşman” 

Mentiu

ne 

Fehérvári 

Ilona 

8. Murea Ana Maria XII.A Simpozionul naţional ” 

Chimia-prieten sauduşman” 

Mentiu

ne 

Fehérvári 

Ilona 

9. Asztalos Gitta IX.A Concurs de chimie „Petru 

Poni” 

Mentiu

ne 

Fehérvári 

Ilona 

10. Préda Ráchel Naomi IX.A Concurs de chimie „Petru 

Poni” 

Particip

are 

Fehérvári 

Ilona 

11. Német Noémi IX.B Concurs de chimie „Petru 

Poni” 

Particip

are 

Fehérvári 

Ilona 

12. Gáspár Kincső Noémi XI.A Középiskolások Üzleti 

Tanácsadó Verseny 

Particip

are 

Gál Emő 

Csilla 

13. Kedves Norbert  Középiskolások Üzleti 

Tanácsadó Verseny 

Particip

are 

Gál Emő 

Csilla 
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14. Grigoras László Barna  Középiskolások Üzleti 

Tanácsadó Verseny 

Particip

are 

Gál Emő 

Csilla 

15. Ghercă Gabriel Iulian XII.A Tetratlonul atletic Şcolar – 

Faza judeţeană 

I. Incze Eszter 

16. Tancău Sorina X.C Tetratlonul atletic Şcolar – 

Faza judeţeană 

II. Incze Eszter 

 Echipa de handbal băieţi  Olimpiada naţională de 

handbal a liceelor şi 

Gr.Şcolare 

V. Incze Eszter 

17. Ferencz Arnold  Campionatul Naţional de şah VI. Incze Eszter 

18. 

 

Gabor Attila XII.C Olimpiada judeţeană III.  

19. Preda Zsolt X.A Concurs prot civ.”Cu viaţa 

mea apăr”- faza jud. 

I. Constantines

cu Liliana 

20. Ionita Laszló X.A Concurs prot civ.”Cu viaţa 

mea apăr” - faza jud. 

I. Constantines

cu Liliana 

21. Deák Szilárd X.A Concurs prot civ.”Cu viaţa 

mea apăr”- faza jud. 

I. Constantines

cu Liliana 

22. Nagy István X.A Concurs prot civ.”Cu viaţa 

mea apăr” - faza jud. 

I. Constantines

cu Liliana 

23. Gabor Attila XII.C Olimpiada interdisciplinare 

tehnice Judetene 

III. Gyonos 

Erika 

24. Preda Csilla  XII.D Olimpiada interdisciplinare 

tehnice Judetene 

Particip

are 

Moraru 

Katalin 

25. Gaspar Kincso Noemi XI.A Olimpiada interdisciplinare 

tehnice Judetene 

Particip

are 

Gyonos 

Erika 

26. Handra Jutka     IX.C Concurs local - Comunicarea 

- un aspect 

II. Voicu 

Catalina 

27. Gothar Csilla         IX.C Concurs local - Comunicarea 

- un aspect 

II. Voicu 

Catalina 

28. Becsek Krisztina XI.A Concurs local - Comunicarea 

- un aspect 

II. Voicu 

Catalina 

29. Preda Rakhel XI.A Concurs local - Comunicarea 

- un aspect 

II. Voicu 

Catalina 

30. Birtalan Tunde  XI.A Concurs local - Lumea 

scriitorilor   

III. Voicu 

Catalina 

31. Karacsony Monika XI.A Concurs local Lumea 

scriitorilor   

III. Voicu 

Catalina 

32. Bagoly Katalin XI.A Concurs local Lumea 

scriitorilor   

III. Voicu 

Catalina 

33. Szekely Ilona XI.A Concurs local Lumea 

scriitorilor   

III. Voicu 

Catalina 
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1. Disciplina elevilor 

Evolutia numarului de absente: 

 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Nr. Elevi ramasi 638 538 480 

absente totale 30821 22735 18458 

absente nemotivate 21168 8237 6403 

absente/elev 48,31 42,26 38,45 

absente 
nemotivate/elev 33,18 15,31 13,34 

 

Evolutia numarului mediu de absente
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Avem note mici la purtare mai ales din cauza absenţelor, în special la clasele a IX-a şi a 

X-a. Numărul absenţelor scade simţitor la clasele mai mari.  

 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Nr. Elevi ramasi 638 538 480 

Nr. Elevi cu nota sub 7 la 
purtare 23 23 29 

Nr. Elevi cu nota peste 7 la 
purtare 515 515 451 

Pondere 3,61 4,28 6,04 

 

Ponderea elevilor cu note sub 7 la purtare
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Alte rezultate: 

 Dotarea laboratorului de „Firmă de exerciţiu” în vederea creării unui mediu de învăţare 

actualizat  

 Achiziţia de noi echipamente şi materiale de învăţare pentru laboratoarele de chimie, 

fizică, biologie. 

 Dotarea bibliotecii cu cărţi de cultură generală şi de specialitate  

 Înfiinţarea unui cabinet nou şi complet echipat de consiliere, informare, consultanţă şi 

îndrumare 

 Dotarea sălii de sport cu echipamente  

 Toţi elevii din anii terminali au participat la un program de orientare profesională, 

menite să îi ajute să îşi aleagă instruirea în mod adecvat, în colaborare cu AJOFM şi 

diferite instituţii de învăţământ superior. 

 S-au organizat două cursuri de recalificare pentru adulţi în domeniul alimentaţiei 

publice. 

 Participarea a 22 cadre didactice la cursuri de formare in cadrul programului PHARE 

TVET 
Rezultate financiare: 

În anul financiar 2010 şcoala noastră a  beneficiat de lei 1 879 080 de la bugetul local şi a atras 

resurse extrabugetare în valoare de  lei. Sursele de venit extrabugetare au fost: chirii, ateliere 

şcoală, regie, venituri formare adulţi. 

În anul financiar 2010 pentru dezvoltarea instituţiei noastre am planificat şi realizat 

următoarele: 

 Zugrăvirea sălilor de clase cu vopsea lavabilă  

 Raşchetarea parchetului în sălile de clase  

TOTAL CHELTUIELI  1 879 080  

CHELTUIELI DE PERSONAL  1 500 000  

din care contributii  400 000  

BUNURI SI SERVICII  220 000  

din care Furnituri de birou  4 500  

             Materiale pt. curatenie  2 500  

             Incalzit, iluminat  115 000  

             Apa, canal, salubr.  26 000  

             Transport (4pers)  26 000  

             Posta, internet  8 000  
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Reparatii curente (3 Sali zugravit +pardoseala, casa scarii)  

   

19 200  

Burse - de studiu 7, merit 5, semiorfan 16, orfan 1, bolnav 3, social 5  17 500  

Bani de liceu  23 580  

Abonament elevi (160 pers)  118 000  

 

 

 

Execuţia bugetară pentru anul 2010 este redată în anexa 3.  

 Raportând sumele alocate la numărul de elevi a rezultat un cost mediu pe elev, pentru 

anul financiar 2010. 

COST MEDIU / ELEV 

Nr.crt. Nivel de învăţământ Cost mediu pe 
elev 

1 Liceal 2243 

2 Profesional 3274 

 

Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru 

management educaţional, dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum, parteneriatul cu 

întreprinderile,  învăţarea centrată pe elev, orientarea şi consilierea, management participativ, 

etc, cursurile parcurse  sunt prezentate în anexa 4. 

Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele 

opţionale oferite elevilor în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în 

dezvoltare localã prezentate detaliat în anexa 5. 

Acţiunile cu caracter extraşcolar, cultural, sportiv sunt  prezentate în anexa 6 . 
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1.4. PRIORITĂŢI NAŢIONALE,  REGIONALE ŞI LOCALE 

.1.4.1. PRIORITĂŢI  NAŢIONALE 

1.Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev 

2.Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG – uri 

3.Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală 

4.Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională 

5.Formarea continuă (metodica specifică) 

6.Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să 

contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor. 

7.Asigurarea orientării  profesionale şi consilierii pentru construirea carierei. 

8.Utilizarea tehnicii de calcul (ITC) în predare. 

9.Modernizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic. 

10.  Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă . 

11.  Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate. 

12.  Dezvoltarea unor auxiliare materiale didactice pentru formare diferenţiată 

13.  Asigurarea  condiţiilor pentru integrare europeană 

 

1.4.2. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI 

LOCALE 

PRIORITATEA1: Corelarea ofertei ÎPT din judet cu nevoile de calificare 

Ţinta: până în 2013, ponderea şomerilor din grupa 15-24 ani în numărul total de şomeri 

înregistraţi în evidenţele AJOFM: max. 15% la nivel judeţean (faţă de 24,5% la 31 dec. 2005) 

Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare 

Ţinta 1.1:    Obţinerea de informaţii credibile, de calitate, periodic  actualizate şi accesibile 

privind nevoile de calificare 

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

calificare 

Rezultate măsurabile: 

 Indicatori de ieşire 
- Rata de tranziţie după clasa a VIII-a: minim 97% la nivel judeţean, începând cu anul 

şcolar 2011/2011  
- Rata de tranziţie după clasa a X-a (la nivelul 3 ISCED): minim 90% începând cu anul 

şcolar 2011/2011; minim 95% până în 2013 

 Indicatori de impact: 



PLAN DE ACŢIUNE Grup Scolar Economic, Administrativ „Berde Áron” din Sf. Gheorghe 

 

Versiune 2011 

15/75 

- Minim 50% dintre cei care nu continuă studiile se angajează în cel mult 6 luni de la 
absolvire, măsurat pe fiecare nivel de calificare, începând cu promoţiile de absolvenţi 
din 2011/2011  

Gradul de  utilizare la locul de muncă a competenţelor dobândite  de absolvenţi (indicator 

nedefinit în prezent) - măsurat prin satisfacţia angajatorilor în cel puţin 70% din cazurile 

investigate, începând cu promoţiile de absolvenţi din 2011/2011 

Ţinta 1.2.1: Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii 

de pregătire şi calificări) 

Ţinta 1.2.2:   Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor 

formate la nevoile viitoare ale unei economii în schimbare 

Obiectivul 1.3:  Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT 

Ţinta 1.3:   Implicarea activă a şcolilor TVET în programe de formare a adulţilor şi alte 

servicii în  folosul comunităţii 

Rezultate măsurabile: 
 Cel puţin 75% din şcolile din reţeaua de ÎPT acreditate ca furnizori de formare pentru 

adulţi până în 2011 
 Până în 2011, o medie de cel puţin 2 programe pentru adulţi derulate anual în medie de 

fiecare şcoală acreditată 
 Până în 2011, cel puţin 300 persoane  cuprinse anual la nivel judeţean în cursurile de 

formare pentru adulţi derulate de şcoli 
 Cel puţin un program de şansa a doua derulat anual în judeţ începând cu 2011/2011 
Portofoliu diversificat de servicii promovat prin oferta şcolilor 

Obiectivul 1.4:   Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT 

Ţinta 1.4:   Implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT 

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 2.1:  Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi 

ocuparea unui loc de muncă 

Ţinta 2.1 Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 

Rezultate măsurabile: 
 Reducerea, până în 2013, la max. 800 a numărului de elevi arondaţi/consilier 

 Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere specializată / elev, anual 
începând cu 2011/2011 pentru elevii din clasele terminale (VIII, X şi XI SAM, XII/XIII 
ciclul sup.al liceului) 

 Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor 
serviciilor de consiliere din regiune, adoptat şi implementat la nivel regional până în 
2011 

 Informaţii de calitate accesibile elevilor privind oportunităţile de carieră, oferta şi 

alternativele în cadrul sistemului de ÎPT 

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

Obiectivul 3.1:  Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 
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Ţinta 3.1:   Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, 

ateliere,  infrastructura de utilităţi) 

Ţinta 3.2:    Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor  de pregătire 

Rezultate măsurabile: 

 Până în 2013, toate şcolile TVET din judeţ să corespundă normelor de siguranţă, 
igienă şi confort pentru elevi 

 Până în 2013, toate şcolile TVET din judeţ să beneficieze cel puţin de dotarea 
prevăzută în standardele de dotare minim obligatorie 

 Până în 2013, cel puţin 75% din şcolile TVET din judeţ dotate la nivelul standardelor 

moderne de pregătire profesională 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT 

Obiectivul 4.1:  Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului 

didactic din ÎPT 

Ţinta 4.1:Toţi profesorii din ÎPT participă anual la o formă de perfecţionare metodică şi de 

specialitate, începând cu anul şcolar 2008/2011 

Ţinta 4.2:  Facilitarea adaptărilor şi schimbărilor din sistem prin măsuri de sprijin pentru 

atenuarea impactului restrângerilor de activitate asupra profesorilor din ÎPT   

Rezultate măsurabile: 
 Toţi profesorii cuprinşi anual cel puţin în activităţile metodice organizate la nivelul şcolii 

sau al reţelei şcolare  
 Scheme de mentorat pentru profesorii debutanţi, operaţionale în fiecare şcoală  
 Cel puţin 25% din profesori / an participanţi la un stagiu de formare organizat de 

instituţii abilitate 

 Programe operaţionale anuale de actualizare a cunoştinţelor din domeniul de specialitate, 

pentru toţi profesorii de specialitate şi maiştrii instructori, adoptate de fiecare şcoală sau 

reţea de şcoli dintr-un domeniu 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectivul 5.1:  Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, 

pentru   asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 

Ţinta 5.1:   Creşterea reprezentativităţii partenerilor sociali în Consiliile de administraţie 

ale şcolilor 

Ţinta 5.2:   Dezvoltarea de reţele funcţionale de colaborare sistematică cu partenerii sociali 

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

Obiectivul 6.1:  Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar 

 Ţinta 6.1:   Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantaje 

 Ţinta 6.2:   Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu 
Rezultate măsurabile: 

 Cel puţin câte 1 partener social pentru fiecare dintre domeniile principale de pregătire, 
reprezentat în Consiliul de administraţie din fiecare şcoală din ÎPT 

 Reţele de colaborare funcţionale pe lângă fiecare şcoală, care reflectă diversitatea 
mediului economic (diverse clase de mărime, domenii şi tipuri de activităţi producătoare 
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de bunuri şi servicii) şi demonstrează implicare efectivă a partenerilor în toate activităţile 
cheie (identificarea cererii şi planificarea ofertei, elaborarea curriculumului în dezvoltare 
locală, instruirea practică, examenele finale de evaluare, orientarea carierei, formarea 
profesorilor, educaţia la cerere, etc.) 

 Locuri de practică şi condiţii de pregătire în întreprinderi asigurate pentru toţi elevii, în 

conformitate cu Standardele de pregătire profesională şi cerinţele învăţării centrate pe 

elev 
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PARTEA A– II –A 

ANALIZA NEVOILOR 

 
2.1.. A ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

2.1.1. Contextul politicii regionale 

Pentru orizontul de timp 2011-2013, în  Regiunea Centru, s-a elaborat Planul Regional de 

Acţiune pentru Învăţământ professional şi tehnic (PRAI 2011-2011). PRAI a fost elaborat în 

cadrul Consorţiului Regional - structură consultativă pentru problemele de educaţie şi formare 

profesională a Consiliului de Dezvoltare Regională (CDR - organism deliberativ şi de decizie 

la nivelul Regiunii Centru). După adoptarea în cadrul Consorţiului, PRAI este aprobat de CDR. 

Procesul de planificare in sistemul de educatie si formare profesionala pe termen lung este 

structurat pe patru niveluri: (1) strategiile elaborate la nivel national de Ministerul Educatiei 

Cercetarii si Inovării, (2) Planurile Regionale de Actiune pentru Invatamantul profesional si 

tehnic (PRAI), (3) Planurile locale (PLAI) – la nivel judetean) si (4) Planurile de actiune ale 

scolilor (PAS). 

PLAI constituie un cadru de acţiune la nivelul judeţului pe baza unui set de priorităţi şi 

măsuri, desprinse din analiza si armonizate cu cele convenite prin PRAI la nivel regional. De 

asemenea, PLAI oferă un cadru de referinţă pentru planurile de acţiune (PAS) elaborate de 

fiecare şcoală in parte. 

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

de planificare, la imbunătăţirea corespondenţei dintre oferta sistemului de educaţie şi formare 

profesională şi comanda socială, dintr-o perspectiva integrată a nevoilor de dezvoltare 

economică şi socială a judeţului şi a regiunii. 

După adoptarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională (CLDPS), PLAI este aprobat de către Inspectoratul Şcolar Covasna ca 

document-cadru de planificare strategică pe termen la nivelul judeţului. 

2.1.2. Context geografic 

Sfântu Gheorghe, reşedinţa judeţului Covasna este unul din cele mai vechi oraşe din secuime. 

Prima atestare documentară datează din anul 1332. Numele oraşului provine de la patronul 

bisericii din localitate, Sfântul Gheorghe. Judeţul Covasna se învecinează cu judeţele Braşov, 

Buzău, Vrancea, Bacău şi Harghita. De-a lungul timpului, Sfântu Gheorghe a fost centrul 

economic şi administrativ al fostului judeţ Trei Scaune (aproximativ identic cu actualul judeţ 

Covasna). Oraşul - care are azi peste 63.000 de locuitori - este aşezat pe malul râului Olt, în 

valea dintre Munţii Baraolt şi Munţii Bodoc. 

Prin Sfântu Gheorghe trec cele mai importante căi de transport ale judeţului: DN 12 Chichiş-

Sfântu Gheorghe-Miercurea Ciuc, care se intersectează cu DN 11 Braşov-Oituz-Oneşti, 

integrând astfel localitatea în reţeaua naţională de transport. 

De zona Sfântu Gheorghe aparţin următoarele localităţi: Şugaş Băi, Arcuş, Valea Crişului, 

Calnic, Sâncrai, Ilieni, Dobolii de Jos, Chilieni, Coşeni, Chichiş, Băcel, Ozun, Bicfalău, 
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Dobârlău, Valea Dobârlăului, Mărcuş, Lisnău, ValeaLisnăului, Măgheruş, Sântionlunca), Reci, 

Comolău, Angheluş. 

  

2.1.3. Context demografic 

2.1.3.1. Evoluţia demografică 

Judeţul Covasna se inscrie in declinul demografic general (cu rate de scadere mai reduse insa 

decat la nivel naţional si regional) – v. Tabelul. 1. 

 
Tabelul nr. 1 –  Evoluţia demografica 1990-2002 

    

Populatia stabila 

Scaderi de 

populatie  

Efectiv 

femei la 

1000 

barbati 

Ponderea 

populatiei 

urbane(%) 

Ponderea 

populatiei 

rurale(%) 

1990 1992*) 2002*) 

2002 

fata de 

1990 

(%) 

2002 

fata de 

1992 

(%) 

1992 2002 1992 2002 1992 2002 

Romania 

23206720 

 

22810035 

 

21680974 

 

- 6,6 

 

-4.9 

 

1034 

 

1051 

 

54,3 

 

52,7 45,7 47,3 

Regiunea 

Centru  
2843215 2701697 2523021 - 11,3 -6.6 1021 1038 59,9 58,4 40,1 41,6 

 

Covasna 237669 

 

233256 

 

222449 

 

- 6,4 

 

-4.6 

 

1022 

 

1036 

 

52,7 

 

50,4 47,3 49,6 

*) Populaţia stabila la recensamintele din 1992 (7 ianuarie) si 2002 (18 martie) 
Sursa: INS, Direcţia Regionala de statistica Covasna 
 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă: 

Fig. 1 – Structura pe grupe de varsta 

Structura populaţiei judeţului COVASNA

pe grupe mari de vârstă, comparativ 1990-2002

25,8 18,7

59,5
63,7

14,7 17,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 2002

60 şi peste

15-59

0-14

 
 

2.1.3.2 .Proiectii demografice 
 

Datele extrase din prognoza demografica realizata de Institutul Naţional de Statistica pentru 

perioada 2003-2025 indica (intr-o varianta medie) o reducere a populaţiei judeţului cu 22,2 

mii locuitori pana in 2025 (- 9,9%), respectiv cu 6,3 mii loc. pana in 2013 (-2,8%). 

Sursa: INS, Statistică Teritorială 2004.  

(cu  datele de la recensământ, 18 

martie 2002). 

 



PLAN DE ACŢIUNE Grup Scolar Economic, Administrativ „Berde Áron” din Sf. Gheorghe 

 

Versiune 2011 

20/75 

Faţa de 2003, pe grupe mari de varsta, cea mai accentuata scadere se estimeaza in cadrul 

populaţiei din grupa 0-14 ani, cu 12,3% (-4,9 mii persoane) pana in 2013, respectiv cu 30,4% 

(-12,1 mii pers.) pana in 2025. 

In schimb, va creste numarul persoanelor in varsta (peste 65 ani), cu circa 6,3 % pana in 

2013, respectiv cu 24,1% pana in 2025. 

Pe grupe mari de varsta, cea mai accentuata scadere se estimeaza in cadrul populaţiei 

din grupa 0-14 ani, cu 12,3% (-4,9 mii persoane) pana in 2013, respectiv cu 30,4% (-12,1 mii 

pers.) pana in 2025. 

In schimb, creste numarul persoanelor in varsta peste 65 ani, (v. tabelul 2)  

 

Tabel 2 - Sursa: INCSMPS, conf.INS, «Proiectarea populaţiei Romaniei in profil teritorial 
pana in 2025» 
Evoluţia populaţiei in perioada 2003-2025 pe grupe de varsta-varianta medie                 - Mii persoane 

  2003 2005 2011 2013 2015 2020 2025 

2013-2003 2025-2003 

  %   % 

Covasna 224,9 224,1 221,3 218,6 216,8 210,5 202,7 -6,3 -2,8 -22,2 -9,9 

0-14 39,8 37,9 35,7 34,9 34,4 31,2 27,7 -4,9 -12,3 -12,1 -30,4 

15-64 156,5 156,9 155,7 153,2 151,6 145,3 139,5 -3,3 -2,1 -17,0 -10,9 

65 si peste  28,6 29,3 29,9 30,4 30,8 34,0 35,5 1,8 6,3 6,9 24,1 

 
In ceea ce priveste populaţia de varsta scolara si prescolara, se prognozeaza reduceri 

semnificative in  grupele 7-14 si 15-24 ani, care pana in 2013 scad cu 15%, respectiv 28,1%, 

iar pana in 2025 cu  29,1%,  respectiv 38,5 % (v.Tabelul 3) 

 

Un interes particular pentru grupul tinta principal al activitatii de planificare strategica in 

invatamantul profesional si tehnic il reprezinta grupa de varsta 14-18 ani din care fac parte 

elevii de liceu si cei de scoala de arte si meserii.  

Pana in 2015, efectivele din grupa de varsta 14-18 ani se vor reduce fata de 2002 cu cca. 

6.5 mii de persoane (-35.7%). - v. tab. 3. 

 

Tab. 3 Prognoza populatiei scolare cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani.                   - 
Mii persoane - 

  2002 2015 2025 

2015-2002 2025-2002 2025-2015 

absolut % absolut % absolut % 

Regiune 200000 126006 122894 
-

73994 
-

37,00 
-

77106 
-

38,55 
-

3112 
-

2,50 

Covasna 18283 11761 11166 
-

6522 
-

35,70 
-

7117 
-

38,93 
-

595 
-

5,10 

Sursa: studiul demografic realizat de ADR Centru pe baza datelor din prognoza 
INS 

 

. 2.1.3. 4.Principalele concluzii din analiza demografica. Implicatii pentru IPT 
a) Declinul demografic general va continua, in mod accentuat pentru populaţia 

tânără. De aici, 

b) Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia 

externă (cu tendinţa de accentuare după 2011, in cadrul procesului de integrare in UE). 

Apare pericolul unui deficit de forta de munca tanara inalt calificata (IT, stiinte si 

tehnologie, medicina, etc) precum si  de tineri lucratori cu diverse calificari cautate pe piata 

europeana a muncii (constructii, asistenta sociala si medicala, etc.). 

c) Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare (fata de 2003): 
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   7-14 ani:  cu 15 %  pana in 2013;  pana in 2025 cu 29,1%  

 15-24 ani:  cu 28,1% pana in 2013; pana in 2025 cu 38,5%  

Cel mai insemnat declin se proiecteaza pentru grupul tinta principal, in care se 

incadreaza elevii de liceu / scoala de arte si meserii: 

 14-18 ani:  cu 35,7% pana in 2015; pana in 2025 cu 38,93% (fata de 

2002) 

In cifre absolute, in intervalul de timp 2002-2015 scaderea de efective in grupa de 

varsta 14-18 ani ar fi de cca. 6522 persoane, reprezentand echivalentul disparitiei la nivel 

judetean a unui numar de 9 scoli de marime medie. 

Fata de aceasta se impun: 

 Masuri la nivelul retelei scolare: 

 Optimizarea alocarii resurselor, prin: 

o Concentrarea pregatirii in scoli viabile, in paralel cu  

o Rezolvarea problemelor de acces  

 Optimizarea ofertei, s-ar putea realiza prin: 

o Colaborarea scolilor in retea sau chiar formarea unor 

consortii de scoli 

In paralel cu diminuarea efectivelor de populatie scolara, se profileaza in intervalul 

de analiza 2015-2025 o consolidare a varstei de mijloc (35-55 ani) active pe piata muncii.  

Rezulta: 

 Nevoi crescande de formare continua pe piata muncii – oportunitati 

pentru compensarea pierderilor de populatie scolara!  

d) Fenomenul de imbatranire demografica (cresterea populatiei in varsta de peste 

65 de ani cu 24,1 % pana in 2025) conduce la: 

 Nevoi sporite de personal calificat - asistenta sociala si medicala 

 Nevoi educationale specifice (educatie non-formala) 

e) Ponderea majoritara a populatiei feminine (50,9 % in 2002 cu tendinta de 

accentuare), reclama: 

 Din partea ofertei de pregatire - calificarile dorite de populatia feminina 

 Programe de sprijin (facilitati) pentru participarea la educatie (ex. pentru 

mamele care participa la cursuri de formare continua: ingrijirea copiilor in cadrul 

scolii pe parcursul orelor de curs)  

f) Populatia rurala. Ponderea populatiei rurale este semnificativa: 49,6% in 2002, 

impunandu-se o preocupare constanta pentru: 

 Asigurarea accesului la IPT in conditii de calitate si varietate de 

optiuni 

g) Diversitatea etnica caracteristica regiunii, implica:  

 Educatie multiculturala 

 Solutii pentru asigurarea accesului egal la educatie si a varietatii 

optiunilor (avand in vedere dificultatile de constituire a claselor pentru minoritatile 

cu numar mic de elevi dintr-o zona)  

 Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (populatia 

rroma) 

 

2.1.4. Analiza profilului economic 

 În judeţul Covasna la analiza Valorii Adăugate Brute se constată: cea mai mare pondere 

din regiune a VAB în agricultură şi silvicultură (23,9%); Pondere în industria prelucrătoare 

(27,2%) - sub media regională,  dar peste cea naţională. Dintre servicii (43,8%, sub media 

naţională şi regională) se detaşează (peste nivelul regional şi naţional) hoteluri şi 
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restaurante (3,2% - locul 2 pe regiune, după Braşov, ca pondere în VAB). Construcţiile: 

3,1% (mai puţin de jumătate faţă de media naţională şi regională) 

Perioada 2005-2013 este marcata de orizontul integrarii in UE. Din aceasta 

perspectiva, firmele din regiune se vor confrunta cu o presiune concurentiala sporita pentru 

a rezista pe piata interna si pentru a valorifica oportunitatile participarii pe piata UE. Noi 

firme si investitii de capital strain vor fi atrase in regiune. 

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

pietei de servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de consultanta, 

financiare, comerciale etc., dar si alte servicii pentru intreprinderi rezultate din 

externalizarea unor activitati auxiliare productiei si contractate cu firme specializate - de ex. 

de intretinere si reparatii (mentenanta), service pentru produsele vandute, etc. 

 Date statistice privind activitatea firmelor: 

Cifra de afaceri 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Total 30902 3295 3681 4688 5670 

       

Industrie extractivă  353 22 20 28 63 

Industrie prelucrătoare 12092 1196 1242 1377 1594 

Energie electrică şi termică, gaze şi 
apă 

1199 124 98 85 164 

Construcţii 1188 117 170 301 346 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi  întreţinerea 
autovehiculelor şi motocicletelor 
 şi a bunurilor personale şi casnice 

12794 1479 1721 2345 2718 

Hoteluri şi restaurante 440 55 72 85 112 

Transport, depozitare şi comunicaţii 2042 207 245 312 474 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de  servicii prestate în 
principal întreprinderilor 

622 74 96 126 158 

Învăţământ 1) 17 3 3 4 4 

Sănătate şi asistenţă socială 1) 33 4 5 8 11 

Alte activităţi de servicii colective, 
 sociale şi personale 

122 14 9 17 26 

1)
 Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale. 

 

2.1.5. Analiza pieţei muncii 

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale  
Evolutia populatiei ocupate 
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2004 2005 2006 2007 2008 Judeţul Covasna 

            

Total economie  86,7 85,3 85,2 88,3 87 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 26 26,4 24,8 24,4 23,7 

Industrie extractivă 0,6 0,5 0,1 0,2 0,3 

Industrie prelucrătoare 25,8 23,1 23,8 24,5 24,6 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 1,1 1,6 1,3 1,3 1,1 

Construcţii 2,3 2,4 3,1 3 4,1 

Comerţ 10,1 10,6 11,7 13,2 12 

Hoteluri şi restaurante 2,1 2 1,8 2 1,8 

Transport, depozitare şi comunicaţii 2,8 3 3 3,3 3,1 

Intermedieri financiare 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 2,7 2,9 3 3,3 3,3 

Administraţie publică şi apărare 1,8 1,9 1,9 2,2 2,3 

Învăţământ 4,9 4,9 4,7 4,8 4,8 

Sănătate şi asistenţă socială 3,5 3,3 3,5 3,5 3,6 

Celelalte activităţi ale economiei naţionale 2,2 2 1,9 1,8 1,5 

 

Evoluţia ratei şomajului în judeţul Covasna 
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 O analiza a datelor statistice puse la dispozitie de Directia Judeteana de Statistica  

Covasna, a Camerei de Comert si Industrie, a A.J.O.F.M., conduce la urmatoarele 

observatii: 

 numarul salariatilor din industrie a scazut practic continuu, excepţie fiind anul 2002 

pentru industria prelucrătoare. . Ponderea salariatilor din industrie in totalul salariatilor a 

scazut; 

 singurele sectoare in care numarul salariatilor a crescut sau s-a mentinut constant au 

fost cele bugetare, hoteluri si comertul. 

 pe ansamblu, sectorul serviciilor a avut o evolutie fluctuanta de la un an la altul, 

avand insa ca rezultat cresterea ponderea salariatilor din acest sector in totalul salariatilor 

 rata somajului a avut o tendinta de crestere permanenta de crestere intre anii 1996 si 

1999, dupa care a urmat o reducere, dar avand in permanenta valori sub valoare inregistrata 

la nivel national. In general, o analiza a mai multor indicatori indica o relaxare a presiunii 

somajului (fig.2.1.5.1.) 

2.1.6. Cererea de competenţe 

Proiecţia cererii si ofertei viitoare de locuri de munca 

 

Institutul Naţional de Cercetare Stiinţifica in domeniul Muncii si Protecţiei Sociale 

(INCSMPS) a realizat o proiecţie a cererii si ofertei pana in 2013. 

S-au elaborat 3 scenarii: scenariul 1 reprezintă o prelungire a evoluţiilor din anii anteriori 

anului de referinţa 2002, este o baza de comparaţie (“ce s-ar intampla daca in economie nu s-ar 

face corecţii”) cu celelalte 2 scenarii.  

Scenariile 2 si 3 au fost construite pe baza prognozelor macroeconomice la nivelul 

regiunilor si judeţelor, prin aplicarea unui model econometric de tip recursiv ce are ca an de 

plecare anul 2002 (an de recensamant, deci cu cele mai multe informaţii disponibile) si ţinte de 

evoluţie a cererii pe sectoare economice si grupe ocupaţionale comparabile cu ale unor ţari 

recent din UE (prin comparaţie cu evoluţiile din ţari recent admise, ex. Polonia cu o structura 

ocupaţionala mai apropiata). 

Scenariul 2 s-a avut in vedere şi de Planul Naţional de Dezvoltare (PND) al Romanieişi 

prevede, in valori absolute: 

 diminuare a cererii in: adminstraţie publica si aparare (-24,4%), industria extractiva         

(-17,6%), agricultura (-16,5% in 2013 faţa de 2002), invaţamant. 

 cresteri ale cererii in: industria prelucratoare (+19,2%), construcţii (+44,5%) si in 

majoritatea serviciilor: comerţ (+22%); hoteluri si restaurante (+44%); transporturi, 

depozitare, comunicaţii (+44%); tranzacţii imobiliare, inchirieri si activitaţi de servicii 

prestate in principal firmelor  (+12,5%) 

 

STRUCTURA CERERII POTENŢIALE : 

COVASNA 2002 2005 2007 2010 2013 

agricultura, vanatoare si 
silvicultura 17,7 16,5 15,7 14,7 13,6 

pescuit si piscicultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

industrie extractiva 1,8 1,6 1,6 1,4 1,3 

industrie prelucratoare 32,5 33,4 34,0 34,9 35,8 

energie electrica, termica, gaze, 
apa 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7 

construcţii 4,3 4,7 4,9 5,3 5,7 
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comerţ 11,5 11,9 12,2 12,5 12,9 

hoteluri si restuarante 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 

transport, depozitare, comunicaţii 4,1 4,5 4,7 5,1 5,4 

intermedieri financiare 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

tranzacţii imobiliare, inchirieri si 
activitaţi de servicii prestate in 
principal firmelor 1,3 1,3 1,3 1,3 

1,3 

administraţie publica si aparare 6,7 6,1 5,8 5,2 4,7 

invaţamant 6,6 6,2 6,0 5,7 5,4 

sanatate si asistenţa sociala 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 

 alte 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Creşteri in structura cererii se prognozează in comerţ de la 11,5 la 12,9%, in hoteluri si 

restaurante de la 2,6 la 3,4%, iar in sectorul transport, depozitare, comunicaţii de la 4,1 la 

5,4%.  

Astfel, in 2013, serviciile comerciale vor totaliza o cota de 27,5% din cerere, iar impreuna 

serviciile comerciale si serviciile publice, 40,9% din cerere (in echilibru cu ponderea industriei 

de 40,6%). 

Considerand ca structura ofertei ar ramane constanta ca ponderi alocate pe activitaţile din 

economie, s-a calculat o proiecţie a balanţei cerere-oferta, dupa cum urmează:     

  Balanţa cerere – oferta. Regiunea Centru, proiecţie 2005-2013 (scenariul 2)   Mii 
pers. 

 2005 2007 2010 2013 

agricultura, vanatoare si silvicultura -30,1 -33,7 -39,2 -43,9 

pescuit si piscicultura 0,0 0,0 0,0 0,0 

industrie extractiva -2,5 -2,5 -2,6 -2,7 

industrie prelucratoare -43,5 -34,7 -21,6 -6,8 

energie electrica, termica, gaze, apa -5,0 -5,6 -6,3 -7,0 

construcţii -5,6 -3,2 0,5 4,3 

comerţ -11,0 -5,9 1,7 9,9 

hoteluri si restuarante -2,1 -1,0 0,6 2,3 

transport, depozitare, comunicaţii -5,5 -3,5 -0,6 2,6 

intermedieri financiare -1,3 -1,0 -0,5 0,0 

tranzacţii imobiliare, inchirieri si activ. de serv.rest.in 
princip. firmelor 

-2,2 -1,7 -0,9 0,1 

administraţie publica si aparare -12,1 -14,0 -16,8 -19,4 

invaţamant -11,2 -12,2 -13,8 -15,1 

sanatate si asistenţa sociala -7,2 -6,8 -6,2 -5,3 

alte -4,6 -4,8 -5,2 -5,4 

 -
143,9 

-
130,6 

-
111,0 

-86,3 

NOTA: proiecţia ofertei nu ia in considerare migrarea interna si externa, si nici schimbarile  in structura de 

calificari ale cohortelor de absolvenţi care vor intra pe piaţa muncii in urmatorii ani.  

 
Concluziile autorilor studiului INCSMPS privind sansele absolvenţilor IPT 
 

Sursa: prognoza 

INCSMPS (studiul 

citat) 



PLAN DE ACŢIUNE Grup Scolar Economic, Administrativ „Berde Áron” din Sf. Gheorghe 

 

Versiune 2011 

26/75 

Analizele si prognozele privind evoluţia pieţei muncii contureaza realitatea “dura” a unei pieţe 

a muncii marcate de somaj structural pe termen lung. Faţa de aceasta, sansele absolvenţilor pe 

piaţa muncii sunt condiţionate de constientizarea si valorificarea urmatoarelor alternative 

pentru care trebuie sa se bata: 

 sa ocupe noile locuri de munca care vor fi create prin cresterea economica 

 sa inlocuiasca pe cei ce se pensioneaza (cererea inlocuita) 

 sa ia locul celor mai slab calificaţi, impinsi in somaj sau spre alte ocupaţii (cerere 

substituita) 

 sa-si creeze propriul loc de munca 

 

 Concluzii privind nivelul de calificare, tipul de competenţe si abilitaţi 

Cerinţele de competitivitate si adaptare pe piaţa muncii implica: 

- cresterea nivelului de calificare, asimilarea noilor tehnologii 

- competenţe sociale si profesionale solide 

- atitudine pro-activa faţa de propria cariera, munca si calitate la locul de munca 

- mobilitate ocupaţionala si geografica a forţei de munca 

2.1.7. Parteneri  actuali  şi  potenţiali 
Grupul Şcolar Economic, Administrativ “Berde Áron”din Sf.Gheorghe desfăşoară 

activităţi intense de parteneriat, vizând trei niveluri: 

 Parteneriate cu agenţi economici  - prin de Convenţii de Parteneriat ;(Harta 

parteneriatului) anexa 7 

   Parteneriate cu alte unităţi şcolare din ţară şi din străinătate ( sursa PRAI); 

    Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii : IŞJ, CCD, Consiliul Local, Primărie, 

ASIMCOV al I.M.M  , Univ. „Babeş-Bolyai” filiala Covasna, CECCAR- filiala 

Covasna, Asociaţia SVESZ, Camera de Comerţ, AJOFM, Centrul Judeţean de 

Asistenţă  Psihopedagogică, Junior Achivement Romania ş.a 

Pentru anul şcolar 2011-2011 activităţile în parteneriat sunt descrise şi planificate în Planurile 

operaţionale pentru reţele de colaborare interne şi externe, documente incluse în PAS 

2.1.8. Activităţile celorlalte şcoli şi ale furnizorilor 
privaţi de instruire din zonă 

 Observaţiile fac referire doar la profilurile specifice Grupului Şcolar 

Economic, Administrativ “Berde Áron”: 

Domeniul SERVICII:  

 Grup Şcolar Constantin Brâncuşi din Sf. Gheorghe 

 Grup Şcolar Apor Peter din Tg. Secuiesc 

 Grup Şcolar Korosi Csoma Sandor din Covasna 

Există firme particulare care oferă servicii în pregătire profesională pentru adulţi în comerţ, 

alimentaţie publică, estetica şi igiena corpului omenesc. 
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2.2. Analiza mediului intern 

2.2.1. 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: 

1. Elevilor le sunt puse la dispoziţie declaraţia misiunii şcolii, Oferta curriculară şi 

Oferta educaţională a şcolii prin materiale şi activităţi de promovare.  

2. Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încît 

profesorii pot să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi : dosarele 

diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea lecţiilor ); 

3. În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea 

cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre); 

4. 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). 

5. Elevii sunt informaţi în legătură cu posibilitatea schimbării rutei de şcolarizare, a 

programelor de învăţare şi posibilităţile de a-şi continua studiile după absolvirea 

fiecărui nivel 

6. Există pregătire suplimentară de performanţă pentru olimpiade şi concursuri 

şcolare, examene de bacalaureat şi de certificare a competenţelor profesionale. 

7. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

şi Regulamentul de ordine interioară a şcolii sunt aduse la cunoştinţa elevilor şi 

părinţilor în prima săptămână a anului şcolar. Drepturile elevilor sunt clar definite şi 

urmăresc sprijinirea acestora pentru finalizarea fiecărui ciclu de finalizare. 

8. Programele de sprijin sunt monitorizate conform Programului de monitorizare a 

activităţii din unitatea şcolară prin asistenţe la activităţi, fişe de asistenţă, 

compararea cu standardele, rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice în 

Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral, chestionare: părinţi, elevi, 

profesori, mapele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor, 

rezultatele la evaluarea iniţială, continuă şi sumativă, urmărirea integrării socio-

profesionale după absolvire. 

9. În activitatea didactică desfăşurată la clasă profesorii utilizează strategii şi metode 

specifice  

10. Există înregistrări privind evoluţia ulterioară a absolvenţilor (prin colaborare cu 

AJOFM, agenţi economici parteneri, universităţi). Se urmăreşte comportamentul şi 

inserţia socio-profesională a absolvenţilor. 

11. Rezultate bune la examenele de bacalaureat şi absolvire a şcolii profesionale (sursa: 

statisticile şcolii); 

12. Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor 

didactice, participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi 

judeţului (sursa: portofoliile profesorilor); 

  
PUNCTE SLABE: 

1. Profesorii de la unele discipline nu au fişe de observaţii şi fişe de urmărire a progresului 

pentru toţi elevii cu dificultăţi de învăţare. 

2. În programele profesorilor nu sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea 

nevoilor de sprijin, dar elevii trec în alt program conform curbei de progres. 



PLAN DE ACŢIUNE Grup Scolar Economic, Administrativ „Berde Áron” din Sf. Gheorghe 

 

Versiune 2011 

28/75 

3. Nu există un registru special de înregistrare a evoluţiei ulterioare a absolvenţilor, datele 

există la dosarul şcolii, mapele comisiilor metodice, în rapoartele diriginţilor. 

4. Numărul mic de manuale la clasele a XI-a şi a XII-a (dovezi:rapoarte catedre); 

5. Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor 

(dovezi: rapoarte catedre); 

6. 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; 

7. Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii 

elevilor şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

8. Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: număr mare de corigenţi la 

matematică, rezultate slabe la Limba şi literatură română la prima sesiune a examenului 

de bacalaureat );. 

9. Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a 

elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora; 

10. Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după nevoile 

fiecăruia; 

Măsuri: 

 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea 

calităţii; 

 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; 

 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem A.E.L.; 

 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor; 

 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. 
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2.2.2. Materiale şi resurse didactice 
PUNCTE TARI 

1. Există resurse materiale care sprijină procesul de învăţare, însoţite de instrucţiuni de 

funcţionare clare, uşor de înţeles.  

2. Se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa, gradul de adecvare şi 

utilizare a echipamentelor folosite în procesul de învăţare. 

3. Elevii au acces la resursele didactice. 

4. Resursele didactice de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe 

integral sau pe grupe la procesul de învăţare. 

5. S-a obţinut finanţare prin Programul Phare 2004-2011 pentru dotarea laboratoarelor 

tehnologice şi a atelierului şcolii pentru nivelul 1,2 şi 3 de calificare. 

6.   S-au achiziţionat prin proiecte de finanţare mijloace didactice moderne: videoproiector, 

fleep-chart, calculatoare, echipament pt. Atelierul de frizerie-coafură, laboratorul de tehnica 

sevirii şi A.P. (dovezi: fişele de gestiune). 

7. Amenajarea unui nou laborator de informatică 

8. S-a finalizat amenajarea laboratorului pt. Firma de exerciţiu 

9. Dotare bună cu echipament IT: 9calculatoare/100 elevi. 

 

PUNCTE SLABE 

1. Biblioteca încă nu este informatizată. 

2. Nu există soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor din planul cadru. 

3. Nu există suficiente materiale didactice pentru învăţarea limbilor străine. 

4. Nu există decât cantităţi foarte mici de substanţe pentru laboratorul de chimie. 

5. 50% din resursele didactice nu sunt adecvate unui studiu independent eficace. 

 

2.2.3. Rezultatele elevilor 
Există o adevărată “tradiţie”  formată pe parcursul anilor în obţinerea de către elevii 

şcolii a unor rezultate remarcabile la diferite concursuri şcolare, de reprezentarea şcolii la 

diverse activităţi culturale şi sportive. 

 
PUNCTE TARI 

1.   în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au 

obţinut rezultate bune la nivel judeţean şi naţional ; 

2. în ultimii trei ani rata de promovare la liceu zi şi la anul de completare a fost peste 95%, la 

SAM peste 93%,  

3.   promovabilitatea la examenele de bacalaureat din ultimii trei ani a fost peste 90% ; 

4.   promovabilitatea la examenele de absolvire a şcolii de arte şi meserii în ultimii doi ani a 

fost peste 90%; 

5.   implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; 

6.   la liceu zi, în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a fost foarte scăzut, între 0-2%; 

7.  la  SAM în ultimii trei ani rata abandonului este în scădere  

8.   50% -60% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel universitar sau postliceal; 

9.   în acest an 100% dintre absolvenţii de şcoală de arte şi meserii continuă studiile, iar 

absolvenţii anului de completare în procent de 91% 

 

PUNCTE SLABE 

1.   absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu (sursa: 

evidenţele şcolii privind absenţele); 
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2.  numeroase medii la purtare sub 8 datorate numărului mare de absenţe ale elevilor 

sancţionate, conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare. 

3.  procent mic al elevilor cu medii generale cuprinse între 9-10 

 
2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor 
PUNCTE TARI 

1. S-a constituit echipa de orientare şi consiliere vocaţională 

2. S-a elaborat programul de orientare şi consiliere vocaţională 

3. S-au făcut activităţi de diseminare cu diriginţii claselor a IX-a SAM şi a IX-a liceu 

4. Au fost informaţi elevii şi părinţii cu privire la evoluţia pieţei muncii şi posibilităţile de 

orientare şcolară şi profesională a elevilor (şedinţe cu părinţii, ore de dirigenţie, “Ziua 

porţilor deschise”) 

5. Au fost informaţi elevii şi părinţii cu privire posibilitatea schimbării traseelor de 

formare şi a programelor de învăţare 

6. S-au încheiat protocoale de parteneriat cu partenerii economici, sociali şi educaţionali 

7. Există psiholog şcolar pentru anul şcolar 2011-2011 cu ½ normă.  

8. S-au aplicat chestionare elevilor de la SAM atât în şcoală cât pentru a determina 

procentul de elevi care vor parcurge nivelul 2 şi 3 de calificare 

9. S-au încheiat acorduri de parteneriat şi convenţii de practică cu 12 agenţi economici 

parteneri 

10. S-a elaborat CDL împreună cu partenerii în beneficiul carierei elevilor 

11. S-au desfăşurat activităţi în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior pentru 

orientarea şi consilierea elevilor de clasa a XII-a liceu 

12. S-au desfăşurat activităţi de consultanţă pentru identificarea surselor de informare 

privind piaţa muncii, descrierea meseriilor 

13. La orele de dirigenţie şi la management şi marketing elevii au fost consiliaţi pentru: 

prezentare CV, scrisoare de intenţie, prezentare la interviu de angajare (joc de rol) 

 

PUNCTE SLABE 

1. Activităţile nu au avut impactul scontat asupra unui procent mare de elevi din şcolile 

generale şi asupra părinţilor acestora care persistă în ideea orientării masive a copiilor 

spre profile teoretice. 

2. Programele şi activităţile de promovare a ofertei şcolii au în continuare impact doar 

asupra elevilor cu media de absolvire sub 9, numărul de opţiuni 1 pentru şcoala noastră 

(liceu tehnologic) este mai mic decât oferta şcolii, locurile la şcoala de arte şi meserii se 

ocupă din opţiunile 2, 3, 4. 

3. Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala 

 

2.2.5. Analiza portofoliului de produse 

 
Grupul Şcolar Economic, Administrativ „Berde Aron” reprezintă un centru de interes 

pentru tinerii din  zona Sf. Gheorghe, oferind două rute educaţionale, liceul tehnologic şi şcoala 

de arte şi meserii (cu toate cele trei nivele de calificare).  

Transpunând oferta educaţională a Grupul Şcolar Economic, Administrativ “Berde 

Áron”într-o diagramă a “portofoliului de produse” se poate realiza o analiză comparativă între 

cererea de competenţe pe piaţa muncii şi opţiunile elevilor pentru dobândirea unei calificări 

profesionale în diferite domenii. 

Diagrama următoare prezintă calificările ce vor fi dobândite de către elevi: 
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Diagrama ofertei educaţionale  

 Ofertă educaţională solicitată de un 
segment mare de piaţă a muncii 

Ofertă educaţională solicitată de 
segment mic de piaţă a muncii 

Ofertă 
educaţională 
solicitată de  
un număr mare 
de elevi 

Profil servicii:  
Tehnician în activităţi economice 
Tehnician în achiziţii şi contractări 
Tehnician în administraţie 
Tehnician în turism 
Tehnician în gastronomie 
Organizator de banqueting 
Domeniu: economic: Lucrător hotelier, 
Lucrător în hoteluri, Lucrător în 
alimentaţie, Ospătar (chelner), Bucătar 

STAR 

Domeniu: Estetica şi igiena corpului 
omenesc: 

Lucrător în estetica şi igiena corpului 
omenesc,  

Frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist,  

Coafor stilist 

CASH COW 

Ofertă 
educaţională 
solicitată de  
un număr mic 
de elevi 

Profil servicii:  
Tehnician în comerţ 
Domeniu: economic: Lucrător în 
comerţ, Comerciant-vânzător mărfuri 
alimentare/nealimentare 

PROBLEM CHILD 

 

Opţiuni strategice privind portofolilul de produse: 

 Argumente Strategii 

 
 
 
 

 „STAR” 

- acoperă un segment mare de piaţă 

dintr-un sector de activitate aflat în 
creştere în zonă (sursa - PLAI); 
 
- absolvenţii sunt încadraţi pe piaţa 
muncii în domeniul de pregătire în 
procent mare(sursa-monitorizarea 
absolvenţilor). 
 

- dezvoltarea produsului prin lărgirea 

segmentului de piaţă pe care îl 
deserveşte: creşterea ponderii calificării 
pe nivel III şi a formării adulţilor. 
- investiţii pentru dezvoltarea bazei 
materiale 
-dezvoltarea parteneriatelor 

 

 
„CASH CAW” 

 
 
 
 
 

- există în zonă concurenţa altor şcoli 

(sursa-anexe PRAI); 
-înscrierile sunt stabile, nu necesită o 
activitate de promovare intensă 
(sursa-opţiunile elevilor la înscrierea 
în clasa a -IX- a) 

 

- menţinerea produsului cu un număr 

redus de clase pentru atragerea unor 
elevi cu o pregătire iniţială bună  
 

 
 
 

„PROBLEM 
CHILD” 

 

- sector de activitate aflat în creştere 

în zonă (sursa - PLAI); 
- există în zonă concurenţa altor şcoli 
(sursa-anexe PRAI); 
- existenţa în şcoală a personalului 
didactic titular calificat în domeniu 
(sursa –fişa de încadrare). 

- marketing susţinut ; 

- investiţii pentru dezvoltarea bazei 
materiale 

 
 

 

Urmărind în permanenţă evoluţia pieţei muncii precum şi interesul manifestat de 

elevi faţă de anumite domenii de activitate, şcoala îşi adaptează oferta educaţională cu 

scopul de a răspunde adecvat acestor tendinţe, folosind baza materială existentă precum 
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şi depunând eforturi în vederea actualizării acesteea cu ajutorul partenerilor interesaţi de 

profilul pregătirii profesionale al personalului angajat în prezent sau în viitorul imediat.  

În anul şcolar 2012/2013 dorim să lărgim oferta educaţională prin 

întroducerea de noi specializări, cum ar fi Tehnician în industria alimentară. 

Argument:  bază materială existentă obţinută prin PHARE TVET 2004-2006 

  Cadre didactice cu pregătire în domeniu 

  Nu mai există concurenţă pe acest domeniu de formare 

  Datele statistice privind structura economiei judeţului şi evoluţia 

cifrei de afaceri, respectiv populaţia ocupată pe domenii economice. 

 

2.2.6. 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 2008-2011 

s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi membrii personalului, constituirea Comitetului 

pentru asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice. În anul şcolar 2011-2011 acest 

proces continuă prin elaborarea Planului operaţional privind  asigurarea calităţii şi a 

Planului operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul 

calităţii, documente incluse în PAS. 
 

2.3. Resurse fizice şi umane 
Resurse fizice   
Grupul Şcolar Economic, Administrativ “Berde Aron”dispune de 2 clădiri, în clădirea cea 

veche există: 

- 1 sală mică de sport; 

- 20 săli de clase 

- 2 laboratoare de informatică 

- 4 laboratoare şi 2 ateliere de specialitate 

- bibliotecă (peste 15.000  volume),  

- terenuri de sport în aer liber 

Clădirea cea nouă asigură spaţiu pentru Laboratorul de tehnica servirii, Laboratorul de 

tehnologie culinară, 3 camere ca unităţi de cazare cu recepţie pe hol, două săli pentru 

Laboratorul de tehnologie comercială şi pentru Laboratorul de protecţia şi securitatea muncii. 

Am început demersurile legale privind obţinerea dreptului de administrare a clădirii în care se 

află Cuptorul cu vatră fixă, cu o linie tehnologică completă pentru industria de panificaţie. 

 Numărul calculatoarelor este  113 din care 92 sunt utilizate de elevi în cadrul a 2 cabinete 

de informatică şi un laborator tehnologic, 9 utilizate de personalul nedidactic  ( secretariat, 

contabilitate, biblioteca ), 6 utilizate în exclusivitate de personalul didactic în cadrul 

catedrelor de specialitate, 6 servere. Există conectare la Internet prin cablu optic, cu 110 

posturi de accesare a internetului. Multiplicarea materialelor se asigură prin 12 copiatoare, 

din care 5 sunt multifuncţionale. 
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 Pe parcursul anului şcolar 2oo8-2oo9 a fost dată în folosinţă noua clădire Atelier –şcoală, 

cu Laboratorul de A.P., de Tehnica Servirii, a sală pentru Laboratorul de Comerţ, Recepţie 

şi trei camere de hotel, cu încăperile auxiliare corespunzătoare. 

 
PUNCTE TARI  
1. Se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa şi gradul de adecvare a 

resurselor fizice 

2. Resursele financiare asigură funcţionarea şcolii la parametri normali şi sunt formate din 

resurse buget local, resurse buget naţional, resurse extrabugetare ale şcolii, sponsorizări şi 

donaţii din partea Asociaţiei Comitetului de Părinţi şi a partenerilor economici, fonduri 

Phare 2004-2011 alocate pentru construirea unei clădiri atelier şcoală şi dotare ateliere şi 

laboratoare tehnologice, programe guvernamentale, venituri proprii din formarea adulţilor 

3. Spaţiile de specialitate sunt adecvate specialităţii 

4. Prin Programul Phare reabilitarea clădirilor va permite tuturor elevilor să participe integral 

la procesul de învăţare începând din anul şcolar 2011-2011 

5. Spaţiile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi şi sunt uşor de localizat 

6. În anul şcolar 2011-2011 veniturile extrabugetare au constituit 10% din bugetul de 

cheltuieli materiale al şcolii 

 

PUNCTE SLABE  

1. O parte din mobilierul şcolar nu mai corespunde  

2. Sala de sport este mică. 

3. Veniturile extrabugetare din activitatea de producţie sunt nesemnificative 

4. Cheltuielile medii anuale / elev au crescut în 2011-2011 faţă de 2011-2011 (datorită 

creşterii preţurilor la utilităţi şi creşterilor salariale.) 

5. Costurile cazării în internatul şcolii şi mesei sunt accesibile unui număr mic de elevi 

proveniţi din mediul rural ceea ce a dus la câteva cazuri de abandon şcolar. 

6. Partenerii economici nu susţin activitatea atelierului şcoală prin asigurare de piese de 

schimb, materii prime şi dotări 

 
Resurse umane 

o Personalul şcolii este format din 65 cadre didactice (anexa 8); personal didactic 

auxiliar  9, personal nedidactic 11 

o Dintre profesorii şcolii, 2 sunt doctoranzi, 22 au gradul didactic I, 7 gradul didactic 

II, 13 definitivat şi17 sunt debutanţi; 

o În rândul cadrelor didactice din şcoală există 4 profesori metodişti ai I.Ş.J. Covasna, 

un reprezentant în Consiliul Consultativ,  

o 86% dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din 

unitate ( sursa: chestionar părinţi); 

o 56% dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere 

operare PC, comunicare în limbă străină, abilitare curriculară, elaborare standarde şi 

curriculum, consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev etc.)  şi 

estimăm că acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că 37% dintre profesorii 

şcolii consideră că principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala este 

formarea continuă a cadrelor didactice (sursa:chestionar profesori); 

o Doar 40% din cadrele didactice intervievate consideră că pot preda unităţile de 

competenţă pentru abilităţi cheie (sursă: studiu privind personalul didactic 2003); 

o 95% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului 

ocupat, prestând servicii de calitate. 
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PUNCTE TARI  

o Toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia naţională privind 

ocuparea posturilor în învăţământul preuniversitar 

o Politica de recrutare a personalului stabileşte standarde minime cu privire la 

calificările şi experienţa adecvate, în special pentru cei implicaţi în furnizarea şi 

evaluarea programelor de învăţare 

o Rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt clar definite şi înţelese 

(organigramă, echipe pe programe şi proiecte, fişa postului individuală flexibilă). 

Autoritatea este recunoscută 

o Politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi adecvate 

referitoare la iniţierea membrilor nou veniţi şi la formarea şi dezvoltarea continuă a 

personalului  

o Programele de dezvoltare profesională contribuie la sporirea eficacităţii şi oferă 

posibilitatea reflecţiei asupra practicii  

o Sistemul de circulaţie a informaţiilor este eficient şi multidirecţional. Toţi membrii 

personalului au acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor 

(sunt afişate în cancelarie şi sunt puse la dispoziţia cadrelor didactice în cabinetele 

metodice: Planul de dezvoltare al şcolii, Planul managerial anual, programele de 

formare continuă şi dezvoltare profesională, programul de parteneriate, fişele 

individuale de formare continuă, programele comisiilor metodice şi cercurilor 

pedagogice, Internet etc.). 

o Managerii au primit de la ISJ materiale de informare cu privire la managementul şi 

pedagogia calităţii 

o Performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată de echipa 

managerială şi în comisii metodice  

o Sistemul de evaluare a personalului are ca rezultat planificarea unor acţiuni 

ameliorative  

o Nevoile organizaţiei, echipelor şi persoanelor individuale sunt echilibrate 

o Conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficace 

 

PUNCTE SLABE – resurse umane 

o În anul şcolar 2011-2011 – 24% cadre didactice suplinitori (majoritatea lor cu vechime 

de 2-3 ani în şcoală, la disciplinele de specialitate.) 

o Deşi 60% din cadrele didactice ştiu să utilizeze calculatorul numai 20% îl utilizează 

pentru utilizarea asistată de calculator,. 

o Există un număr de cadre didactice care au rezultate bune în programul de formare 

continuă şi dezvoltare profesională dar care nu aplică eficient în practică competenţele 

dobândite din cauza lipsei mijloacelor didactice adecvate. 

o 8,9% nu se implică deloc, manifestă rezistenţă la schimbare 

o Evaluarea anuală realizată în şedinţele comisiilor metodice nu este totdeauna obiectivă, 

ştiinţifică şi validată de dovezi incontestabile, nu toţi responsabilii de comisii metodice 

manifestă responsabilitate pentru procesul de evaluare, se propune prea uşor 

calificativul foarte bine 

o Autoevaluarea relevă faptul că unele cadre didactice au o permanentă tendinţă de 

supraevaluare  
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2.4. Analiza SWOT 

Puncte tari 
 şcoala a fparticipat la Programul 

PHARE TVET   

 personal didactic şi didactic auxiliar 
competent, calificat  

 management reformator; 

 rezultate bune obţinute de elevi  

 parteneriate viabile şi eficiente  

 conectare la Internet 24 ore pe zi  

 resurse extrabugetare; 

 derulare de proiecte de finanţare pe 
formare adulţi  

 existenţa în şcoală a unui psiholog  

 autori şi evaluatori de manuale 
şcolare, metodişti şi formatori în rândul 
cadrelor didactice  

 oferta educaţională adaptată la 
nevoile de formare identificate pe piaţa 
muncii  

 preocupare constantă pentru 
promovarea imaginii şcolii  

 

Puncte slabe 
 nivel scăzut al pregătirii iniţiale a 
elevilor 

 nivel scăzut al interesului manifestat 
de părinţi faţă de problemele şcolii 

 reticenţa cadrelor didactice în 
aplicarea metodelor active de învăţare 

 absenteism ridicat în rândul elevilor din 
învăţământul obligatoriu 

 populaţia şcolară provenită din familii 
cu venituri mici  

 Lipsa posibilităţii de a realiza 
parteneriate durabile cu agenţii 
economici din zonă pentru absorbţia 
absolvenţilor din cauza volumului mic al 
activităţilor desfăşurate de aceştia, 
cerinţa de forţă de muncă fiind minimă 

  

 

Oportunităţi 
 domenii de pregătire profesionale 

aparţinând sectoarelor economice 
prioritare în zonă 

 perspectiva integrãrii în UE  

 organizarea acţiunii „Bursa locurilor de 
muncă” în parteneriat cu Filiala 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii  

 disponibilitatea agenţilor 
economici pentru dezvoltarea 
parteneriatului cu şcoala, 

 susţinerea elevilor prin acordare de 
burse, sponsorizări pentru şcoală 

 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  

 orientare şcolară a absolvenţilor de 
gimnaziu realizată superficial, bazată pe 
idei preconcepute 

 În mediul urban, repartiţia 
computerizată a elevilor în liceele 
tehnologice si în şcolile de arte şi 
meserii nu evaluează aptitudinile 
elevului 

 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); 

 resurse bugetare insuficiente; 

 lipsa de autonomie a şcolilor în 
selectarea personalului; 

 CRIZA ECONOMICO-FINANCIARA 
AGRAVATA DE CRIZA POLITICA 
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2.5. Rezumatul principalelor aspecte 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 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev  

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 

 Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională 

 Îmbunătăţirea accesului la informare  

 Dezvoltarea educaţiei la cerere  - formarea profesionalã a adulţilor 

 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al 
Calităţii (în special pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie 
la cerere) 

 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii 
defavorizate. 

 Orientarea şi consilierea privind cariera.  

 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene 

 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, CDI, mobilier, scăderea risipei de apă, 
electricitate, obţinerea resurselor extrabugetare). 
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DIRECŢIILE PRIORITARE PENTRU GRUPUL ŞCOLAR ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV “BERDE ARON” 
Obiectiv 1:  

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor.  
 Creşterea cu 50% a absolvenţilor cu calificări de nivel 2 şi 3 în anul 2013 faţă de 2011 

şi reducerea cu 60% a absenţelor 

 Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor  în anul 2013 faţă de 2011 

 Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii până în 2013 
Obiectiv 2:  

Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului 
personal al şcolii 
 Servicii de calitate oferite de şcoală 

 Formarea continuă cadrele didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii 
în formare profesională 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ 
Obiectiv 3:  

Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 
 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2013 cu minim 50% 

 Reducerea abandonului şcolar cu 20%  în 2013 faţă de nivelul anului 2011 şi a  pierderilor 
de elevi la transferul de la clasa a VIII  in clasa aIX a 

 Cel puţin 60% dintre absolvenţii TVET din 2013 vor fi de nivel 2 şi 3 de calificare 
Obiectiv 4:  

Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii  
Ţinte:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2013 cu minim 50% 

 Creşterea număului de adulţi incluşi în procesul de formare cu 50 % în 2013 faţă de 2011 
Obiectiv 5:  

Implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor şi autorităţilor 
locale în formarea profesională a elevilor şi a adulţilor 
Ţinta:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor TVET în domeniul de calificare absolvit, cu 10 
% în 2013 faţă de 2011. 

 Creşterea numărului de adulţi ce apelează la serviciile de formare profesională, în vederea 
asigurării flexibilităţii forţei de muncă cu 50 % în 2013 faţă de 2011. 
Obiectiv 6:  

Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă  pentru dezvoltarea 
resurselor umane 

 Realizarea anual a cel puţin 2 programe pentru adulţi pentru calificările autorizate  

 Autorizarea şcolii ca furnizor de formare a adulţilor în domeniile comerţ, estetica şi 
igiena corpului omenesc 

Obiectiv 7:  

Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate 
cu şcoli din ţări europene 
Ţinta:  

 Creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate în anul  2013, faţă de 2011 

 Obţinerea statutului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ până în anul 2013 
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PARTEA A 3-A 
3.1. PLANURI OPERAŢIONALE 

 ANUL ŞCOLAR 2011-2012 
 

Obiectiv 1:  

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor.  
 

Ţinta:  

 Creşterea cu 20% a absolvenţilor cu calificări de nivel 2 şi 3 în anul 2011 faţă de 2011 şi reducerea cu 15% a absenţelor 

 Creşterea cu 15% a nivelului performanţei elevilor  în anul 2011 faţă de 2011 

 Promovarea principiile incluzive de către personalul şcolii până în 2013 

Context:  
Din analiza internă efectuată se constată că la Grupul Scolar Economic, Administrativ „Berde Aron” din Sf. Gheorghe au acces elevi ce provin atât din 
mediul urban cât şi din mediul rural, băieţi şi fete, cu apartenenţă etnică şi religioasă diferită.  
Cadre didactice din şcoală au participat la stagii de formare privind aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev . 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Identificarea elevilor cu nevoi speciale Număr de elevi  1 octombrie 
2011 

Consilier educativ 
Diriginţi 

Psihologul şcolii 100 RON Extrabugetar 

Aplicarea chestionarelor prin care se 
vor stabili pentru toţi elevii din clasele 
a IX-a, stilurile individuale de învăţare. 
Elaborarea şi implementarea 
strategiilor de învăţare pentru a 
răspunde stilurilor individuale de 
învăţare, nevoilor, abilităţilor şi 
gradului de motivare a fiecărui elev: 
-programe speciale de recuperare 
pentru elevii cu nivel scăzut al 
pregătirii iniţiale,  
- programe speciale de pregătire a 
elevilor în vederea participării la 
concursuri şi olimpiade şcolare 
 

Toţi elevii din clasele a 
IX-a vor  completa 
chestionarele privind  
identificarea stilurilor 
individuale de învăţare 
 
 
 
Toţi elevii identificaţi prin 
testele iniţiale, vor 
beneficia de programe 
speciale de pregătire 

15 octombrie 
2011 
 
 
 
 
 
Permanent 

  Diriginţii 
 
 
 
 
 
 
Cadre didactice 
Consiliul elevilor 

  
 
 
2000 RON 

 
 
 
Extrabugetar 
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Asigurarea resurselor şi logisticii prin : 
-Înlocuirea eşalonată a mobilierului 
şcolar (5 săli de clasă) 

 
-Dotarea laboratoarelor şi atelierelor 
şcoală cu echipamente moderne  
 
 

Condiţii optime de 
desfăşurare a activităţilor 
didactice 

 
August 2012 
 
 
 
Decembrie 
2011 
 
 
 

 
Echipa 
managerială a 
şcolii 
 

Primărie 
ISJ CV 
Agenţi 
economici 
 

360000 
Euro 
 
60000 
RON 
 
10000 
RON 
 
 

ISJ CV 
Extrabugetară 
 
Proiecte de 
finanţare 
Cons. Local. 
CV 
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Obiectiv 2:  

Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 
 

Ţinte: 

 Servicii de calitate oferite de şcoală 

 Formarea continuă cadrele didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională 

 Până la sfârşitul anului şcolar 75 % din cadrele didactice aplică metodele active de învăţare 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ 
 

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică responsabilitatea 
şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.   
 Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare-învăţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient 
adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev.  Resursele materiale existente în şcoală necesită îmbunăţăţiri. În comunicarea 
profesor-elev predomină stilul autoritar, este puţin încurajată comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare. 
30 % dintre cadrele didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat în şcoală este îmbunătăţirea bazei materiale. Mobilierul şcolar sunt 
improprii  sub aspect ergonomic. Laboratoarelor de fizică, chimie, biologie a fost dotate cu materiale,  aparatura şi echipamentele în anul şcolar 
precedent.Biblioteca şcolii dispune de un spaţiu de  64 mp şi deţine un număr de 14.000 volume. 
. Se va construi o clădire nouă pentru ateliere şi laboratoare de specialitate. 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce 
anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Gestionarea corespunzătoare a 
conflictelor din cadrul şcolii (elev-elev, 
profesor-elev, profesor-clasă) prin 
implementarea programului « Avocatul 
elevului » 
- formarea elevilor şi profesorilor 
- stabilirea cadrului de funcţionare 

Diminuarea accentuată 
a conflictelor la nivelul 
şcolii. 
 
Imbunătăţirea relaţiilor 
interumane 

15  XI.  2011 prof. Gazdag Ildiko  
director  
prof. Fehervari 
Ilona director 
adjunct 
prof.Torok Andrea 
 

Psiholog şcolar 
Diriginţii 
Consilier 
educaţional – 
prof. Sztancsuly 
Lenke 

- - 

 Diseminarea informaţiilor privind cadrul 
asigurării calităţii în educaţie  
Proiectarea riguroasă a  tuturor 
activităţilor la nivelul fiecărei structuri 
funcţionale din şcoală   
    Realizarea planului operaţional 
privind asigurarea calităţii educaţiei pt 

 
 
 
Planuri manageriale 
 
 
 

Septembrie 
2011 
 
 
 
octombrie 2011 
 

Membrii CEAC 
 
Cadre didactice 
Şefi comisii 
metodice 
Şefi compartimente 
CEAC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
500 RON 

 
 
 
 
Extrabugetare 
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anul şcolar curent 
 
Aplicarea de chestionare cadrelor 
didactice, pentru identificarea nevoilor 
de dezvoltare profesională 
 
Cursuri de formare pentru întreg 
personalul didactic privind aplicarea 
curriculum-ului, a metodelor de învăţare 
centrată pe elev şi a metodelor 
alternative de evaluare; 
Implementarea metodelor active de 
învăţare şi a metodelor alternative de 
evaluare;Adaptarea stilului de predare 
şi a strategiilor la particularităţile şi 
nevoile de învăţare şi de comunicare 
specifice grupurilor de elevi sau/şi 
colectivului cu care se lucrează. 
Diversificarea şi modernizarea 
strategiilor de predare-învăţare,  
 
Desfăşurarea lecţiilor în sistem AEL; 
   
 
 
 
 
Perfecţionarea personalului 
administrativ (secretariat, contabilitate, 
administraţie) în vederea folosirii tehnicii 
de calcul şi a  softului specializat  
 

 
 
Obţinerea de informaţii 
referitoare  la nevoile 
de instruire, educaţie şi 
formare 
 
60 % din personalul 
didactic participă la 
cursurile organizate pe 
metode active de 
învăţare şi a metodelor 
alternative de evaluare 
 
75 % din cadrele 
didactice aplică 
metodele active de 
învăţare 
 
 
 
10% din conţinuturile 
programei şcolare sunt 
predate cu ajutorul 
soft-ului specializat -
AEL  
 
100% din personalul 
angajat în servicii de 
secretariat şi 
contabilitate vor  opera 
pe calculator 

 
 
Anual  în luna 
octombrie  
  
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
An şc. 2011-
2012 
 
 
 
 
15.06.2012 
 
 
 
 
 
15.06.2012 
 
 

 
Responsabil 
perfecţionare 
 
 
Cadrele didactice 
 
Responsabilul cu 
perfecţionarea 
cadrelor didactice 
 
Echipa 
managerială a 
şcolii 
 
 
Echipa 
managerială a 
şcolii 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
Echipa 
managerială a 
şcolii 
 
Toate cadrele 
didactice 
 
Şefi compartimente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IŞJ – Covasna 
CCD – Covasna 
 
 
 
 
ISJ-Covasna 
 
 
 
 
 
 
Alţi furnizori de 
formare 
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Obiectiv 3:  

Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera  
Ţinte:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2012 cu minim 20% faţă de 2011 

 Reducerea abandonului şcolar cu 20%  în 2012 faţă de nivelul anului 2011 şi a  pierderilor de elevi la transferul de la clasa a VIII  in clasa a IX a 
 

Context:   
 Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii  există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi 
informare a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând cont de 
capacităţile elevului) care ofertă educaţională este mai potrivită, care sunt orientările înregistrate pe piaţa muncii.  
 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Implicarea activă a psihologului şcolar 
şi a diriginţilor în combaterea 
absenteismului, a delicvenţei şi a 
actelor de indisciplină 
 
Consiliere elev-părinte privind 
creşterea interesului acordat 
procesului instructiv-educativ şi  
alegerea carierei  
 
Realizarea orientării şcolare prin lecţii 
vizită 

 Reducerea 
absenteismului şi a 
abandonului şcolar 
 
 
 
 
 
 
 Furnizarea datelor legate 
de cerere şi tendinţele 
înregistrate pe piaţa forţei 
de muncă  

Permanent 
 
 
 
 
Lunar 
 
 
 
Semestrial 

Psiholog şcolar 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
Diriginţi 
 
 
 
 
 
Diriginţii 

Parteneri sociali 
 
 
 
Părinţi  
Centru de 
asistenţă 
psihopedagogic
ă 
 
Agenţi 
economici 

  

 Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor 
absolvenţi ai claselor a VIII-a şi 
popularizarea planului de şcolarizare 
prin:  
--organizarea acţiunii „ Porţi 
deschise”,  
-prezentare ofertă în şcolile generale, 
 -publicitate în mass-media, 
- participarea la acţiunea „Târgul 

Creşterea numărului de 
opţiuni 1 pentru Grupul 
Scolar Economic, 
Administrativ  „Berde 
Aron” admitere  faţă de 
anii precedenti 

Câte două 
activităţi pe 
semestru  
 
 
Noiembrie 2011 
mai 2012 
 
 

Departamentul de 
marketing 
Diriginţii 
 
 
Departamentul de 
marketing 
Consiliul de 
administraţie 

AJOFM, 
parteneri 
economici, 
CJAPP, SAM 
arondate din 
judeţ, ISJ 
 
Centru de 
asistenţă 

2000 RON 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrabugetare 
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educaţional”. 
 
 
 
Actualizarea paginii Web a şcolii 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Octombrie 2011 
 
 
permanent 

Consilier educativ  
Diriginţi 
 
 
 
 
Responsabil pagină 
web 
 
Consiliul elevilor 

psihopedagogic
ă 
ISJ Covasna 
” 
 
Centru de 
asistenţă 
psihopedagogic
ă 
ISJ Covasna 

 
 
 
 
 
 
 
 
1000 RON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrabugetare 
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Obiectiv 4:  

Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii  
 

Ţinte:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2012 cu minim 20% faţă de 2011 

 Creşterea numărului de adulţi incluşi în procesul de formare cu 25 % în 2012 faţă de 2011 
 

 
Context:  
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să înregistreze 
o creştere economică reală în intervalul de timp 2011-2013. Este cazul domeniilor: comerţ,turism servicii.  
Retehnologizarea întreprinderilor partenere impune însuşirea de către adulţi şi elevi de noi competenţe şi abilităţi cheie. Şcoala dispune de resurse umane şi 
materiale necesare formării tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate. Parteneriatele dezvoltate în ultimul an au condus la 
fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie să 
se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Elaborarea şi implementarea unei 
proceduri de identificare a cererilor de 
pe piaţa muncii, inclusiv a meseriilor 
nou solicitate şi a meseriilor 
nesolicitate 
 
 
 
 
 
 
 

- Procent ridicat de 
absolvenţi care îşi 
găsesc un loc de muncă 
în domeniul de calificare 
absolvit; 
- Rata de succes a 
acestora calculată pe 
fiecare calificare în parte 
(număr de persoane ce 
activează după un an de 
angajare/ număr total 
persoane angajate); 
 

 
 
 
 
Sfârşitul anului 
şcolar 

Echipa 
managerială a 
şcolii 
Consiliul de 
administraţie 
 
 
Departament 
marketing 

Agenţii 
economici cu 
care şcoala 
derulează 
parteneriate 
AJOFM - 
Covasna 

2500 
RON 

Extrabugetară 
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Elaborarea planului de şcolarizare 
2012-2013 în corelaţie cu cererile 
pieţei muncii şi susţinerea aprobării în  
CLD. 
 
Organizarea unei sesiuni de informare 
privind abilităţile cheie pentru agenţi 
economici-parteneri 
 
 
 
Întocmirea planului operaţional pentru 
activităţi de tranziţie  de la şcoală la 
locul de muncă  
 

 

 
 
 
 
Cel puţin 10 parteneri 
economici participă la 
sesiunea de informare. 
 
 
 

Inserţie profesională 
 

 
 
 
Anual  luna 
septembrie  
 
 
 
 
 
Anual 

 
 
 
Departamentul de 
marketing 
 
 
 
 
 
Echipa 
managerială 

 
 
 
10 parteneri  
economici 
importanţi, ISJ, 
responsabilii 
comisiei 
metodice 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 

 
 
 
 
5000 
RON 

 
 
 
 
 
 
Extrabugetară 
 

 Constituirea unor echipe mixte 
şcoală-agent economic, şcoală-
universităţi  pentru înregistrarea şi 
urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii 
timp de 1 an după angajare sau după 
admitere în învăţământul superior 
 
 

Cel puţin 95% rată de 
succes pentru fiecare 
calificare la 1 an de la 
angajare şi pentru cei 
care continuă studiile 
 

 Consiliul de 
administraţie 
 
 
 
 
 

Parteneri 
economici 
angajatori, , 
Consiliul elevilor 
Asociaţia 
Comitetului de 
Părinţi, 
universităţi 

500 RON Extrabugetară 
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Obiectiv 5:  

Implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor şi autorităţilor locale în formarea profesională a 
elevilor şi a adulţilor 
 

Ţinta:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor TVET în domeniul de calificare absolvit, cu 10 % în 2012 faţă de 2011. 

 Creşterea numărului de adulţi ce apelează la serviciile de formare profesională, în vederea asigurării flexibilităţii forţei de muncă cu 25 % în 2012 faţă de 
2011. 
 

Context:  
La nivelul zonei  Sf. Gheorghe există structuri parteneriale privind învăţământul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. Cadrul partenerial 
cuprinde un larg spectru: unităţi şcolare, societăţi comerciale, comitet de părinţi, administraţie publică locală, IMM, AJOFM, CCD, Centrul de asistenţă 
psihopedagogică. 
Principala problemă înregistrată este faptul că agenţii economici şi părinţii şi –au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusă 
în formarea profesională a elevilor şi a adulţilor. Ţinând cont de oportunităţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a agenţilor economici 
care activează în ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonală în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
De asemeni, se impune îmbunătăţirea colaborării cu Comitetul de părinţi şi autorităţile locale. 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie 
să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

Identificarea partenerilor, agenţi 
economici, pentru a asigura 
formarea conform ofertei şcolare 

Număr de Contracte de 
colaborare încheiate 
 

Decembrie 
2011 

Departamentul de 
marketing al şcolii 

ASIMCOV 
SVESZ 

1000 RON Extrabugetară 

Dezbateri cu agenţii economici pe 
următoarele teme: 
- unităţi de competenţă prevăzute 
în Standardele de Pregătire 
Profesionale 
-elaborare  şi adaptare CDL la 
condiţiile locale 
-efectuarea instruirii practice a 
elevilor în cadrul unităţilor 
partenere; 
-organizarea de lecţii tip „vizită 

 
Inventarierea abilităţilor cerute 
de agenţii economici  din 
perspectiva reactualizării 
SPP-urilor; 
Asigurarea flexibilităţii şi 
adaptabilităţii absolvenţilor 
Programe CDL 
 
 
Credite obţinute de elevi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departamentul de 
marketing al şcolii 
 
 
Reprezentanţi ai  
agenţilor economici 
parteneri 
 
 
Cadre didactice de 

Agenţii 
economici 
 
 
ASIMCOV 
SVESZ 
 
AJOFM -
Covasna 
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didactică” pentru continua 
informare privind modernizarea şi 
retehnologizarea unităţilor 
economice; 
- susţinerea şcolii cu sponsorizări 
financiare şi materiale; 
-acordarea de burse pentru elevii 
cu rezultate deosebite ; 
Întocmirea planului operaţional 
pentru reţele interne de 
colaborare  

pentru modulele din programa 
şcolară; 
 
 
 
 
 
Creşterea calităţii actului 
educaţional 

 
 
 
 
 
Anual 

specialitate 
 
 
 
Cadre didactice de 
specialitate 
Echipa managerială 
Departamentul de 
marketing 

 
 
 
 
 
Unităţi şcolare 

 
 
 
 
1000 
RON 

 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea parteneriatelor cu 
unităţile şcolare pe domeniile 
comune de pregătire, în vederea 
promovării acţiunilor ce dezvoltă 
simţul artistic al elevilor, : 
-înfiinţare de cercuri pentru elevi 
şi cadre didactice pe 
specializările artisticet;  

 
 
 
 
 
 Număr de cercuri înfiinţate şi 
rezultate ale elevilor incluşi; 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 

 
 
 
 
 
Echipa managerială 
a şcolii 
 

 
 
 
 
Liceul de artă-
Sf. Gheorghe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1000 
RON 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Extrabugetară 
 
 
 
 

Întocmirea planului operaţional 
pentru reţele de colaborare între 
şcoli la nivel extern 
Organizarea acţiunilor cu caracter 
extraşcolar în parteneriat cu 
instituţii şi organizaţii locale pe 
teme de: sănătate, cultură, 
drepturi ale copilului, ecologie, 
protecţia mediului; 
 

 
Creşterea calităţii actului 
educaţional 
 
 
 
Număr de acţiuni 
 
 
 

 
Anual 
 
 
 
 
Permanent 
 
 

 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
 
 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
 
 

Comitetul de 
părinţi 
ClubulElevilor 
Liceul de artă-
Sf.Gheorghe 
Poliţia Sf. 
Gheorghe 
 

 
 
 
 
5000 
RON 
 

 
Fondul 
comitetului de 
părinţi 
 
Extrabugetară 
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Obiectiv 6:  

Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă  pentru dezvoltarea resurselor umane  
Ţinte:  

 Realizarea anual a cel puţin 2 programe pentru adulţi pentru calificările autorizate  

 Autorizarea şcolii ca furnizor de formare a adulţilor în domeniile comerţ, estetica şi igiena corpului omenesc 

Context:  
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să înregistreze 
o creştere economică reală în intervalul de timp 2005-2013. Este cazul domeniilor: comerţ, turism, alimentaţie publică, servicii pt. firme.  Procesul de tranziţie 
la economia de piaţă a condus la migraţia masivă a forţei de muncă către ţările U:E. Lipsa forţei de muncă calificată a determinat agenţii economici să 
lucreze cu personal necalificat.  

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Cost (lei) Sursa de 
finanţare 

Elaborarea şi implementarea 
unei proceduri de identificarea 
cererilor  de formare a adulţilor 
de pe piaţa muncii,  

Nr. ridicat  de solicitări  
Decembrie 
2011 

Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administraţie 
Departament 
marketing 

Agenţii 
economici 
parteneri 
AJOFM - 
Covasna 

500RON Extrabugetară 
 

Întocmirea documentaţiei de 
autorizare pentru două meserii 

Autorizarea şcolii pentru încă cel 
puţin două meserii 

Mai 2012 Cadre didactice de 
specialitate   
Echipa 
managerială a 
şcolii 
 

CJAP –
Covasna 
IŞJ - Covasan 

2000 
RON 

Extrabugetară 
 

Educaţia adulţilor, orientată în 
funcţie de cerere; 
 
 
Întocmirea  de proiecte şi 
depunerea de aplicaţii  

 

Cel puţin 20 adulţi atraşi în 
procesul de formare în meseria 
comerciant  

 
Specializarea a 20 de tineri 
pentru meseria de ospătari 
-depunerea a încă cel puţin două 
cereri de finanţare   

Decembrie 
2011 
 
 
Decembrie 
2011 
 
31.august 2012 

Echipe de proiet 
Departament 
marketing 
Echipa de proiect 
 
 
 
Echipa de proiect 

Agenţii 
economici 
ASIMCOV 
 
 
Agenţi 
economici 
parteneri 

500RON 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrabugetară 
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Obiectiv 7:  

Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene  

Ţinta:  

 Creşterea cu 25% a numărului de proiecte aprobate în anul  2012, faţă de 2011 

 Realizarea a cel puţin 2  parteneriate din ţările UE 

Context:  
În condiţiile în care integrarea în Uniunea Europeană este o opţiune strategică pentru România, iar învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă 
influenţelor şi oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in 
spiritul valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa 
culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Cost (lei) Sursa de 
finanţare 

 Realizarea de parteneriate cu 
şcoli din ţări europene 

Realizarea a cel puţin 2  
parteneriate 

Iunie 2011- Directorul şcolii 
Cadre didactice 

Şcoli europene - -  

Monitorizarea proiectelor 
aflate în derulare 
 
 

Atingerea indicatorilor de 
realizare ai fiecărui proiect.  

Conform 
perioadei de 
derulare a 
proiectelor 

Comisia pentru 
parteneriate şi 
proiecte europene 

Şcolile europene 
partenere în 

proiecte 

Conf.bu-
getelor  

de proicte 

Finanţări 
europene 
Cofinanţări 
din surse 
propri 

 Implicarea şcolii în realizarea 
de proiecte Socrates, 
Leonardo, Phare în calitate de 
solicitant sau partener 

Scrierea şi depunerea a câte 
unui proiect din fiecare categorie 

Conform 
apelurilor 

Comisia pentru 
parteneriate şi 

proiecte europene 
Consiliul elevilor 
 

Şcoli europene 
Agenţi 

economici 
ONG - uri 

- - 
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PLAN  MANAGERIAL  
PENTRU ANUL 2011-2012 

  

I. Managementul  instituţional  
 

OBIECTIVE 
1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces de 

învăţământ cu finalitate ce vizează  buna pregătire profesională  
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - 

educativă şi de pregătire practică) din instituţie. 
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile 

organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali. 
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai 
5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane 
6. Asigurarea imaginii instituţionale 
      

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ 
din anul şcolar 2010-2011. 

 Revizuirea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 2011-
2013 

 Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2011-2012 

 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 
stabilirea comisiei de cercetare a abaterilor personalului didactic, 
stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, alegerea Consiliului 
de administraţie . 

 Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei 
diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor structuri organizatorice. 

 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor 
membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru  

Septembrie 2011 
 
octombrie 2011 
 
Septembrie 2011 
 
Octombrie 2011 
 
 
 
Septembrie 2011 
 
Octombrie 2011 

Echipa managerială 
 
Echipa de realizare a 
P.A.S. 
Echipa managerială 
 
 
Echipa managerială 
şi Consiliul Profesoral 
 
Echipa managerială 
Consiliul de administraţie 
Echipa managerială 

Raport de activitate 
 
P.A.S. 
 
Plan operaţional 
 
 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
 
Proces verbal 
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 Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi 
elaborarea unor programe de activitate subordonate planului de 
acţiune al şcolii 

 Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea 
comitetelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor  
 
 

 Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-
administraţie, stabilirea programului de măsuri  

 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în 
conformitate cu planul de acţiune al şcolii  

 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului 
general al şcolii  
 
 

 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, 
a regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor 
reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial  

 

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi 
întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi 
cu principiile psiho-pedagogice aferente  

 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 
completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare 

 Reactualizarea şi validarea ROI 
 

 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către 
comisiile constituite cu acest scop 

 Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării 
resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de 
invăţământ 

 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 

 Popularizarea ofertei şcolare  

 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media 

 
Octombrie 2011 
 
 
Octombrie 2011 
 
 
 
Octombrie 2011 
 
Octombrie 2011 
 
 
Octombrie 2011 
 
 
Septembrie 2011 

 
 
 

Septembrie 2011 
 

 
Septembrie 2011 
 
 
Octombrie 2011 
 
Noiembrie 2011 
 
Noiembrie 2011 
 
 
Noiembrie 2011 
Mai 2012 
permanent 

 
Echipa managerială 
Şefii comisiilor metodice 
 
Echipa managerială 
Comitetul de părinţi 
seful comisiei diriginţilor 
şi diriginţii 
Directorul, contabilul şef, 
administratorul 
Directorul şi secretarul 
şef 
 
Directorul,Consiliul de 
administraţie, şefii de 
compartimente 
 
Directorul şi secretarul 
şef 
 
Echipa managerială 
Comisia de orar 
Echipa managerială 
Responsabili comisie 
diriginţi 
 
Comisia de reactualizare 
ROI,Consiliul profesoral 
Directorul şi Consiliul de 
administraţie 
Directorul, Contabilul-şef 
 
Departamentul de 
marketing 
Echipa managerială 

 
Proces verbal 
Planuri 
operaţionale 
 
Proces verbal 
Planuri 
operaţionale 
 
 
Plan operaţional 
 
 
Fişa postului 
 
 
 
Procese verbale 
 
 
Încadrări 
orar 
 
Mapa dirigintelui 
Portofoliul 
Documente şcolare 
 
Noul ROI 
 
Liste de inventar 
 
 
 
Plan de şcolarizare 
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II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 

 
OBIECTIVE: 

1.  Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local Sf.Gheorghe, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului 
de învăţământ şi finanţarea proiectului de mansardare 
2.  Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii: 
-reabilitarea atelierelor şcoală şi dotarea cu noi utilaje prin programul Phare; 
-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei; 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul 
pentru continuarea programului de finanţare a următoarelor 
investiţii absolut necesare : 

- mansardarea pt. Înfiinţarea a noi spaţii de învăţământ 
- sala de sport proprie în curtea şcolii 
-modernizarea spaţiilor de învăţământ 

 Se vor asigura fondurile necesare pentru procurarea 
materialelor utilizate la instruirea practică în atelierele şcoală 

 Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în 
conformitate cu curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ  

 Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării 
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere  a spaţiului de învăţământ;  

 Implicarea atelierului şcolii în obţinerea de fonduri 
extrabugetare 

 Realizarea de venituri extrabugetare din activităţi de calificare 
adulţi . 
 

permanent 
 
 
 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 

 
 
 

Directorul 
 
 
 
 
 
Directorul, Contabilul-şef 
 
Directorul, şefii de 
catedre şi bibliotecarul 
Directorul şi 
administratorul 
Directorul, 
administratorul 
Directorul  
Departamentul de 
marketing şcolar 

 

Adrese de solicitare 
Procese verbale 
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III. Procesul instructiv-educativ 
 

OBIECTIVE 
 
1. Asigurarea calităţii actului educaţional 
2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile 

procesului de învăţământ. 
3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ; 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de 
administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin 
îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor 
două structuri  

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ 

 Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a 
Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de 
învăţământ  

 Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu 
noile cerinţe ale curriculum-urilor atât la liceu cât şi la şcoala de 
arte şi meserii 

 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă 
cu elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi 
cu elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile 
sportive  

 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în 
vederea recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim 
necesar promovării; 

 Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii 

 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 
examenelor naţionale 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor 

permanent 
 
 
 
conform planului 
operaţional pentru 
reţele de colaborare 
permanent 
 
începuturile 
semestrelor 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
decembrie 
 
 
semestrul II 
 
 

Consiliul de administraţie 
 
 
 
Echipa managerială 
 
Echipa managerială 
 
 
Şefii de catedre, directorii 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 
Şefii de catedre 
 
 
 
Diriginţii 
 
 
Directorii 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 

Procese verbale 
 
 
 
Procese verbale 
Convenţii de 
colaborare 
 
 
Planificări 
calendaristice 
 
Programe de 
pregătire 
 
Programe de 
recuperare 
 
 
 
 
Procese verbale 
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naţionale şi a olimpiadelor  

 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor 
şcolare pe clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a 
neajunsurilor  

 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al 
elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de 
note la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor 
moderne de evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, 
excursii tematice 

 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui 
design instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-
evaluare cu un înalt grad de profesionalism 

 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea 
competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea 
compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi 
europene  

 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate 
pe elev-conform planului operaţional  

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la 
achiziţii de competenţe şi abilităţi conform SPP 
 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă  
 
 
 

 
permanent 

 
 
 
 

permanent 
 
 
 

permanent 
 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
conform planului 
operaţional 

 
Echipa managerială 
Comisia de verificare a 
ritmicităţii notării 
 
 
Directorii 
Comisia de asiguarare a 
calităţii 
 
Comisia de asigurare a 
calităţii 
 
Responsabili comisii 
metodice  
 
Echipa managerială 
 
Directorul adjunct  

 
Teste predictive 
Programe de 
îmbunătăţire 
 
Rapoarte periodice 
 
 
 
 
Fişe de observare 
a lecţiei 
 
Portofoliile cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
Rezultatele 
examenelor de 
competenţe 
Monitorizarea 
absolvenţilor 
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IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
 

OBIECTIVE 
 
1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 
2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive 

faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze. 
3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate 

 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la 
nivelul claselor  

 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai 
eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a 
elevilor  
 

 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii 
specifice vârstei şi sexului  
 

 Consilierea elevilor cu nevoi speciale 
 

 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi 
informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi 
frecvenţa copiilor lor  

 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, 
excursii, seri culturale şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită 
a părinţilor  

 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, 
în colaborare cu I.S.J. Covasna, C.C.D.  Sf. Gheorghe şi 
Inspectoratul de Poliţie  
 

Septembrie 2011 
 
 
permanent 
 
 
 
permanent 
 
conform planului 
CES 
 
octombrie, 
2011 
 
conform planului 
operaţional  
 
 
permanent 
 
 

Consilier educativ 
Diriginţii 
 
Consilier educativ, şeful 
comisiilor diriginţilor pe 
ani de studii şi diriginţii  
Directorul 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar 
 
 
Consilierul educativ 
Diriginţii 
 
Consilierul educativ 
 
 
 
Psihologul şcolar 
Diriginţii 
 

Procese verbale 
 
Planuri de activitate 
 
Portofolii diriginţi 
 
Programe de 
consiliere 
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 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică  

 Organizarea de programe interactive pe probleme ale 
elevilor, cu participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, 
poliţiei, a cadrelor sanitare  

 E valuarea periodică a  modului în care elevii păstrează 
bunurile din şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare  
  

 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului 
civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a 
delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă  
 

 Editarea de reviste şcolare 
 

  Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ 
  
 

permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 
 

 
permanent 
 
 
 
 
pe parcursul anului 
şcolar 
 
conform planului 
operaţional pentru 
reţele de colaborare 

Consilierul educativ 
Psihologul şcolar 
Directorii, diriginţii şi 
comitetele de părinţi 
 
Diriginţii 
 
 
Diriginţii 
 
 
 
 
Directorii şi diriginţii 
 
 
Echipa mangerială 
Consilierul educativ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Protocoale de 
colaborare  
reviste şcolare 
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V. Formarea continuă  (dezvoltarea profesională) 
 

OBIECTIVE 
 
1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 
2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 
3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi implementarea 

AEL; 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate 
apărute în cadrul curriculum-ului disciplinei  

 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor 
moderne de învăţare-centrată pe elev- 

 Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la 
cursuri de formare şi perfecţionare 

 Împărtăşirea exemplelor de bună practică  

 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante 
prin activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare. 

 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare 
ale CCD şi ale centrului de asistenţă psihopedagogică 

 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării 
programului SEI şi folosirea sistemului AEL; 

 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor 
liceului şi a şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de 
perfecţionare 

 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea 
individuală de specialitate 

 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate 

 Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, 
contabilitate, administraţie) în vederea folosirii tehnicii de calcul 
şi a  softului specializat 

permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
conform graficului de 
interasistenţe şi 
asistenţe 
permanent 

 
permanent 
 
permanent 

Directorii şi şefii de 
catedre 
 
Directorul adjunct şi şefii 
de catedre 
 
Directorii 
 
Profesorii înscrişi la 
gradul II şi I şi definitivat 
 
Şefii de catedre 
 
Sefii de catedră 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 
 
 
Bibliotecarul şcolii 
 
Directorul şcolii 

Mape profesori 
 
 
Baza de date 
formare 
continuă 
 
Fişă de 
observaţie a 
lecţiei 
 
Abonamente  
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VI. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă 

 
OBIECTIVE 
 
1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  
2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 
3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI; 

 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi 
a comisiei tehnice PSI 

 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 
proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare  
 

 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea 
prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale  
 
 

 Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz 
de incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de 
pompieri şi apărare civilă 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din 
instituţie 

 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, 
teme la orele de diriginţie) în colaborare cu ITM, Grupul de 
pompieri 
 

Septembrie 2011 
 

 Conform planului 
operaţional 
permanent 
 
permanent 
 
 
 
conform graficului 
 
 
permanent 
 
conform planului 
operaţional 

Directorul şi comisia 
 
Responsabil CSSM 
Comisia PSI şi 
disrectorul 
 
Comisia PSI, directorul, 
admisnistratorul 
 
 
Directorii şi 
administratorul 
 
Echipa managerială 
administratorul 
 
responsabil CSSM 

Decizii de 
constituire a 
comisiilor 
 
Dosar CSSM 
 
Dosar CTPSI 

 
 
 

 



PLAN DE ACŢIUNE Grup Scolar Economic, Administrativ „Berde Áron” din Sf. Gheorghe 

 

Versiune 2011 

59/75 

 
PLAN OPERAŢIONAL 

 PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

 OBIECTIVE 
 

1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 
2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite 

configuraţii a unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor. 
3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 
 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  
aşteptate 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

1. Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor Plan managerial 2011-2012 15 octombrie 
2011 

Echipa 
managerială 

 
Document 

2. Constituirea structurilor responsabile cu 
implementarea instrumentelor pentru 
managementul calităţii (identificarea principalilor 
actori şi a rolului acestora): 

 Numirea coordonatorului pentru asigurarea 
calităţii, -rol: preşedintele Comitetului de 
asigurare a calităţii 

 Stabilirea Comitetului pentru asigurarea calităţii, 
rol: monitorizează desfăşurarea tuturor 
activităţilor, este responsabil de îndeplinirea 
procesului de autoevaluare. 

 Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe 
discipline sau pe arii curriculare. 

 Stabilirea echipei de observatori (şefii de 
catedre), rol: realizează observări sistematice 
ale activităţii de predare-învăţare. 

 
 

 
Toţi membrii personalului 
sunt implicaţi în 
implementarea asigurării 
calităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 septembrie 
2011 

 
Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administraţie 

 
Procese verbale 
ale şedinţelor 
Consiliului de 
Administraţie 
 
Decizii de 
constituire a 
catedrelor şi de 
numire a şefilor 
de catedră 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  
aşteptate 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

3. Diseminarea informaţiei: 

 Înfiinţarea unui punct de informare în şcoală 
privind asigurarea calităţii. 

 Distribuirea către toate catedrele a mapelor cu 
noutăţi care cuprind programe şcolare, 
curriculum şi SPP. 

 Prelucrarea în şedinţele de catedră a principiilor 
calităţii şi descriptorilor de performanţă. 

 Afişarea în cancelarie a criteriilor de evaluare şi 
a graficelor observărilor (asistenţe şi 
interasistenţe la lecţii). 

 Discutarea modului de interpretare a criteriilor. 

Informarea tuturor membrilor 
personalului privind 
asigurarea calităţii 

30 octombrie 
2011 

Echipa 
managerială 
 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
 
Şefii de catedre 
 

Mape noutăţi 
 
Procese verbale 
ale şedinţelor 
de catedră 
 
Grafice de 
asistente 

 
4. Elaborarea strategiei de observare:  

 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de 
predare-învăţare. 

 Întocmirea graficelor de asistenţe şi 
interasistenţe la lecţii. 

 

 
Sistemul de asigurare a 
calităţii cuprinde criterii clare 
pe baza cărora se pot stabili 
punctele tari şi punctele 
slabe 

 
30 octombrie 
2011 

 
Echipa 
managerială 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
Echipa de 
observatori 

 
Fişa de 
observare a 
lecţiei 
 
Grafice de 
asistente 

 
5. Monitorizare- realizarea observaţiilor 
 

 
Stabilirea punctelor tari şi a 
punctelor slabe 

 
Conform 
planificării 

 
Echipa 
managerială 
Echipa de 
observatori 
 

 
Fişe de 
observare  
 

6. Evaluare: 

 Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul 
fiecărei catedre, conform fişelor de observare. 

 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe 
constatate. 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire. 

Sistemul de asigurare a 
calităţii este dezvoltat, 
implementat şi continuu 
îmbunătăţit 

Iunie 2012 
 
 
 
Septembrie 
2011 

Echipa 
managerială 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
 

Documente 
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PLAN OPERAŢIONAL 

PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 
 
OBIECTIVE  

1. Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă 
2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării 

integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică 
3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările 
necesare pe piaţa muncii 
     • Identificarea agenţilor economici, corespunzător 
domeniilor de pregătire profesională ale şcolii 
     • Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii 
(CDŞ) şi Curriculum în dezvoltare locală (CDL), 
documente în acord cu consultarea agenţilor 
economici reprezentativi din zonă 
      • Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord 
cu cererea de calificări de pe piaţa muncii 

Adaptarea curriculum-ului 
la decizia şcolii (CDŞ) şi 
curriculum-lui în 
dezvoltare locală (CDL) 
elaborate , la condiţiile 
agenţilor parteneri 
 
 
Plan de şcolarizare 
stabilit în acord cu 
cererea de calificări de pe 
piaţa muncii 

 
 
Sept. 2011 
 
 
Oct. 2011 
 
 
Martie 2012 

Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Cadrele 
didactice 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 

 
 
- gradul de interes a 
partenerilor 

 
 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 
 
I.Ş.J. cOVASNA 

2. 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   
     • Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, 
cu scopul dezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de 
către elevi a competenţelor tehnice necesare viitorului 
loc de muncă 

 
 
Protocoale de colaborare 
încheiate cu agenţi 
economici, pentru toate  
domeniile de pregătire 
 

 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
Cadrele 
didactice 

- lipsa de interes 
sau/şi  a partenerilor, a 
elevilor 
- evoluţie defavorabilă 
a pieţei muncii 
- situaţia economică la 
nivel local şi naţional 
economiei regionale 
- cererea de produse  

Agenţii 
economici 
parteneri 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de influenţă Parteneri 

Utilizarea în procesul de predare-învăţare a 
metodelor activ-participative (învăţare centrată pe 
elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate 
stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi 
gradului de motivare a fiecărui elev 
          - realizarea unor materiale de învăţare-
evaluare, adaptate unor metode didactice eficiente şi 
moderne   
          - utilizarea a metodelor alternative de evaluare 
(autoevaluarea)  
     • Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a 
elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în condiţii 
similare viitorului loc de muncă: ateliere şcoală şi 
agent economic, corespunzător domeniului de 
pregătire profesională 
 
 
           - întocmirea graficelor  de desfăşurare a 
activităţilor de instruire practică curentă şi comasată 
 - încheierea de protocoale de colaborare 
(parteneriate) cu agenţii economici la care se vor 
desfăşura  activităţile de instruire practică 
 - repartizarea elevilor la agenţii economici 
 - monitorizarea activităţilor de instruire practică 
a elevilor de către cadre didactice ale şcolii şi 
reprezentanţi ai agenţilor economici  
     • Participarea elevilor la concursuri şcolare 
     • Organizarea simulării examenelor finale de 
absolvire  
• Monitorizarea absolvenţilor 
 

 
Protocoale de colaborare 
încheiate cu agenţi 
economici, pentru toate  
domeniile de pregătire 
 
Dobândirea de către elevi 
a competenţelor pentru 
abilităţi cheie şi tehnice 
specializate, 
corespunzător 
Standardelor de Pregătire 
Profesională 
Dobândirea de către elevi 
a priceperilor şi 
deprinderilor practice 
 
Grafice  
 
 
 
 
 
 
 
 
Premii la concursurile 
şcolare 

 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembrie 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembrie 
2011 
Mai 2012 
 

 
 
 
Echipa 
managerială 
 
 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
Agenţii 
economici 
Parteneri 
 
 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
diriginţi 
 

- direcţiile de 
dezvoltare a (ale 
agentului economic) 
pe plan local sau 
regional 
- competitivitatea 
agenţilor economici, în 
funcţie de normele de 
calitate 
- retehnologizarea şi 
restructurarea unor 
unităţi economice 
-implementarea 
normelor de protecţia 
mediului 
- migrarea forţei de 
muncă 
-calitatea 
managementului 
Factori cu influenţă 
pozitivă: 
- derularea proiectului 
prin Program Phare, 
prin care a fost 
reabilitat şi dotat cu 
echipamente  atelierul 
de prelucrarea 
lemnului 
- participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 
formare  

Agenţii 
economici 
parteneri 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de influenţă Parteneri 

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind cariera 
 
    • Consilierea elevilor pentru buna orientare privind 
cariera, în scopul responsabilizării  elevului privind 
propria formare şi atingerii performanţelor 
profesionale  
     • Participarea elevilor la simularea unor interviuri în 
vederea angajării 
     • Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa 
locurilor de muncă”) la care să fi prezenţi invitaţi ai 
reprezentanţilor agenţilor economici 
    • Asigurarea unei baze de date care să cuprindă 
situaţia locurilor de muncă vacante şi documentele 
necesare angajării 
 

 
 
 
80% dintre absolvenţi vor 
fi pregătiţi pentru o 
survolare activă a pieţei 
forţei de muncă 
 
Inserţia a minim 70 % 
dintre absolvenţi pe piaţa 
muncii 
 
 
 
 
90% dintre elevii claselor 
a X-a la nivel 3  

 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Sfârşitul 
anului 
şcolar 

 
 
Echipa 
managerială 
 
Consilier 
educativ 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 

- gradul de  interes al 
elevilor pentru propria 
formare 
 
- existenţa cabinetului 
de consiliere şcolară şi 
a unui cadru didactic 
specializat  

 
 
Agenţii 
economici 
parteneri  
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3.5. PLAN OPERAŢIONAL 
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV 

 
 

OBIECTIVE 
 
• Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în 

propria formare 
 • Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 
 • Responsabilizarea elevilor privind propria formare 
 • Promovarea învăţării incluzive 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

1. Proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de 
învăţare, cu implicarea activă 
a elevilor în propriul proces 
de formare – învăţare 
centrată pe elev  
- desemnarea unui Coordonator 
pentru activităţi de învăţare 
centrate pe elev 
- organizarea unor cursuri de 
formare  pentru diseminarea 
informaţiilor privind învăţarea 
centrată pe elev 
- identificarea stilurilor de 
învăţare ale elevilor fiecărei 
clase şi stabilirea stilului 
dominant al clasei 
 

- 60 % din personalul didactic 
participă la cursuri organizate pe 
metode active de învăţare 
- 100% dintre elevi completează 
chestionare pentru determinarea 
stilului de învăţare  
- înţelegerea de către elevi a 
modulului care îi ajută să înveţe cel 
mai bine   
- transformarea procesului învăţării 
într-unul activ, antrenant şi atractiv 
pentru elevi  
- lecţii cu activităţi centrate pe elev 
- participarea activă şi eficientă  a 
elevilor la lecţii 
- petrecerea în mod plăcut şi cu 
succes a timpului la şcoală 
- responsabilizarea elevilor asupra 
propriei formări 
 
 

- planificări ale 
activităţilor didactice, 
proiecte de lecţii cu 
activităţi centrate pe elev 
- chestionare pentru 
determinarea stilului de 
învăţare 
- formulare pentru planul 
de lecţie 
- formular pentru analiza 
propriilor practici 
- formular pentru tema de 
lucru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octombrie  
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev prin 
program Phare 
Cadrele 
didactice 

- disponibilitatea 
cadrelor didactice 
de a desfăşura 
lecţii cu activităţi 
centrate pe elev 
- gradul de 
implicare şi 
antrenare a 
elevilor pentru 
participarea la 
lecţii 
- interesul 
manifestat de elevi 
pentru propria 
formare 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

- stabilirea strategiilor de 
învăţare, care corespund cel 
mai bine stilurilor individuale de 
învăţare ale elevilor 
- întocmirea proiectelor de lecţii 
cu activităţi centrate pe elev 
- pregătirea spaţiului şi a 
materialelor de învăţare 
- organizarea şi desfăşurarea 
de lecţii cu activităţi de învăţare 
centrate pe elev la toate 
clasele, cu sarcini diferite de 
învăţare pentru cele trei stiluri 
de învăţare: vizual, auditiv şi 
practic 
 - utilizarea metodelor active în 
procesul învăţării: lucrul în 
grupuri mici şi perechi, jocul de 
rol, studiul de caz, 
brainstormingul 
- aplicarea metodelor 
alternative pentru evaluare: 
autoevaluarea,  proiectul 
individual şi în grup, portofoliul 
- evaluarea eficienţei utilizării 
strategiilor didactice adecvate 
stilurilor individuale de învăţare 
- desfăşurarea lecţiilor în sistem 
AEL 
 
 
 
 
 

- 90% din cadrele didactice aplică 
metodele active de învăţare 
- situaţii de învăţare în care elevii se 
vor simţi în largul lor şi vor avea 
încredere în strategia didactică 
folosită de profesor 
- abilităţi cheie dezvoltate la elevi şi 
competenţe tehnice dobândite de 
către aceştia, corespunzător 
Standardelor de Pregătire 
Profesionale 
- dezvoltarea la elevi a stilului preferat 
de învăţare 
- găsirea celei mai potrivite căi de a 
învăţa 
- creşterea eficienţei  învăţării  
- 10% din programele şcolare sunt 
predate cu ajutorul soft-ului specializat 
AEL 
 

- proiecte de lecţii cu 
activităţi centrate pe elev, 
cu sarcini diferenţiate pe 
stilurile individuale de 
învăţare ale elevilor 
- materiale şi resurse de 
învăţare adecvate 
stilurilor de învăţare ale 
elevilor: fişe de 
documentare, fişe de 
lucru, teste, fişe de 
evaluare, fişe de 
observare, proiecte şi 
miniproiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent  

 
Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev  prin 
program Phare 
 

- disponibilitatea 
cadrelor didactice 
pentru aplicarea 
strategiilor 
didactice care să 
corespundă  
stilurilor individuale 
de învăţare ale 
elevilor 
 
Factori cu 
influenţă pozitivă: 
- derularea 
proiectului prin 
Program Phare, 
prin care şcoala a 
fost dotată cu 
echipamente de 
lucru 
- participarea 
cadrelor didactice 
la cursuri  de 
formare prin 
program Phare 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

2. Construirea unui mediu de 
învăţare accesibil pentru toţi 
elevii, cu asigurarea de şanse 
egale  
 
• asigurarea condiţiilor egale de 
acces la programele de 
învăţare pentru toţi elevii şi 
sprijinirea acestora pentru 
propria formare 
     - identificarea elevilor cu un 
nivel scăzut de pregătire 
     - asigurarea sprijinului 
specializat pentru învăţare: 
personal didactic bine pregătit 
•  adecvarea mediului de 
învăţare, nevoilor individuale 
ale elevilor 
     - asigurarea unui mediu fizic 
potrivit pentru învăţare: săli de 
clasă, cabinete de specialitate, 
ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a. 
 

 
 
 
- îmbunătăţirea performanţelor de 
învăţare 
 
- toţi elevii identificaţi având un nivel 
scăzut de pregătire vor beneficia de 
programe speciale de pregătire 
- progres în pregătire 
 
 

- programe de învăţare 
individuale care să 
asigure progresul şi 
învăţarea 
- programe de învăţare 
pentru elevii care 
participă la concursuri 
şcolare 
 

 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
Echipa 
managerială 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare privind 
învăţarea 
centrată pe 
elev  
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3.6. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE INTERNE DE COLABORARE 
(ÎNTRE ŞCOLI) 

 

CONTEXT:  
 Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei reţele de 
colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală.  
 Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (pentru cadrele didactice şi elevii 
şcolii). Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe şi experienţă, precum şi dezvoltarea unor noi moduri de a răspunde 
cererii din ce în ce mai mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă. 
 
OBIECTIVE: 
1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună; 
2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii; 
3. Dezvoltarea spiritului de competiţie; 
4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială şi 

profesională; 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoane 
care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor 
din reţea 

- Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele interne de colaborare; 
- Semnarea contractelor de colaborare între 
partenerii reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a 
activităţilor, responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back 
de calitate. 

 
 
Întocmirea planului 
managerial al reţelei 

 
 
Octombrie 2011 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 

 
 
ISJ  
CCD  
 

2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 
prin: 

- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi 
comunicări ştiinţifice; 
- Diseminarea exemplelor de bună practică; 
- Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil 
sau de profile diferite, menite să faciliteze 

90 % din cadrele didactice 
ale şcolii se perfecţionează 
prin activităţi ştiinţifico – 
metodice comune; 
Soluţionarea de probleme 
comune ale cadrelor 
didactice  

 
Conform 
planificării 
Permanent 
Permanent 
 
 

 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Responsabilul cu 
formarea continuă a 
cadrelor didactice 
Cadrele didactice 

 
ISJ  
CCD  
Alte şcoli  
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dezvoltarea de idei noi; 
- Constituirea unui forum de discuţie privind 
problemele şi aspiraţiile cadrelor didactice 
aparţinând unor structuri similare. 
 

Octombrie  
 

2.  Participarea la activităţi cu caracter 
concurenţial în vederea obţinerii performanţei 
- Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de 

creaţie, artistice, sportive, antreprenoriale; 
- Olimpiadele şcolare. 

 
Cresterea cu 30 % a 
numărului de elevi pregătiţi 
pentru competiţie 
Creşterea nivelului 
performanţei elevilor cu 20 
%; 

 
 
 
Conform 
planificării 
 
 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Cadrele didactice 

 
ISJ  
CCD  
Alte şcoli  
Clubul Elevilor 
 
 

Implicarea elevilor în activităţi cu caracter 
umanitar si de voluntariat menite să-i 
pregătească pe aceştia  pentru viaţă şi inserţie 
socială 

Creşterea interesului 
pentru pentru 15% din 
elevii neimplicaţi încă în 
astfel de activităţi 

 
 
Conform 
planificării 
 
 

Echipa managerială 
Responsabilul 
comitetului ECO- 
şcoală 
Consilierul educativ 
Cadrele didactice 

ISJ  
Protecţia Copilului 
Alte şcoli  
 

3. 4.  Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind cariera 
- Participarea elevilor la simularea unor interviuri; 
- Participarea elevilor la târguri de job-uri; 
- Asigurarea unei baze de date comune unităţilor cu 
profile similare care să cuprindă situaţia locurilor de 
muncă vacante şi documentele necesare angajării 
- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în 
scopul responsabilizării  elevului privind propria 
formare şi atingerii performanţelor profesionale 
(cabinet de consiliere şi orientare profesională) 
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. 
 
 

 
 
Inserţia a minim 70 % 
dintre absolvenţi pe piaţa 
muncii 
 
Creşterea cu 80% a 
numărului de absolvenţi 
pregătiţi pentru abordarea 
vieţii şi survolarea activă a 
pieţei forţei de muncă 

 
 
Conform 
planificării 
Noiembrie (cu 
reactualizare 
permanentă) 
Permanent 
 
 
 
Permanent 

 
 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar 
 
Cadrele didactice 

 
 
Alte şcoli  
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3.7. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE 
ÎNTRE ŞCOLI LA NIVEL EXTERN 

(principalii parteneri externi) 
CONTEXT:  
 Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, diversificat 
şi mai agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate in proces. 
Dezvoltarea de către şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială şi pe 
piaţa muncii) a absolvenţilor. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine 
rolul de a invita părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii 
actului educativ.  
 
OBIECTIVE: 
1. Realizarea educaţiei bazată pe cerere; 
2. Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio – profesional şi dezvoltarea capacităţii de a învăţa permanent; 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoan
e 

care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din 
reţea 
- Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele de colaborare între şcoli la 
nivel extern; 
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 
reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 
responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back 
de calitate. 
 

 
 
Întocmirea planului 
managerial al reţelei 

 
 
Octombrie 
2011 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Reprezentanţi ai 
agenţilor economici 
 

Agenţi economici parteneri 

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de 
dezvoltare economice şi sociale la nivel local şi la 
nevoile de dezvoltare personală şi profesională a 
elevilor 
- identificarea agenţilor economici şi a potenţialului 

 
 
  
 
Cifră  de şcolarizare 

 
 
 
 
01.10.2011 

 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 

Agenţi economici parteneri 
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acestora, în strânsă legătură cu domeniile de pregătire 

profesională ale şcolii; 

- formarea la elevi de abilităţi  şi competenţe 
creative cerute pe piaţa forţei de muncă; 

- stimularea învăţării active; 
- stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea 

de calificări de pe piaţa muncii; elaborare Planului 
de scolarizare pe anul scolar 2012/2013 

 

aprobată şi realizată 
 
 
 
80 % din absolvenţi sunt 
mobili şi adaptabili la 
cerinţele pieţei muncii 

 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
11.11.2011 
 

 
 
Cadrele didactice 

3. Asigurarea transparenţei în formarea 
profesională 

- realizarea  CDL-urilor în acord cu nevoile şi 
aşteptările agenţilor economici parteneri; 

- consultarea elevilor şi a părinţilor în alegerea 
disciplinelor opţionale 

- desfăşurarea activităţilor de instruire  practică 
“acasă” la potenţialul angajator (parţial sau total) 

 

 
 
 

01.10.2011 Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
Cadrele didactice 

ISJ  
Agenţi economici  
Comitetul de părinţi 

4. Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi 
dezvoltarea spiritului antreprenorial 

- Stabilirea nivelului de cunoştinţe, dezvoltare şi 
maturizare personală atins de elevi la finalul clasei 
a VIII-a ca bază a dezvoltării ulterioare; 

- Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare 
pentru a face faţă schimbărilor viitoare pe plan 
personal şi profesional; 

- Asigurarea accesului echitabil la oferta 
educaţională a elevilor, indiferent de ruta de 
formare profesională aleasă; 

- Proiectarea de către elevi a planurilor individuale 
de dezvoltare pentru continuarea studiilor sau 
inserţia profesională; 

- Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată 
de elevi privind schimbările sociale, economice, 
politice, şi tehnologice în stilul de viaţă şi tipurile 
de profesii de pe piaţa muncii; 

- Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă. 

 
 
 
Minim 70% din absolvenţi 
sunt inseraţi cu succes pe 
piaţa muncii  

 
 

Septembrie 
2011 

 
 

Permanent 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

Noiembrie 
2011 

 
Conform 

planificării 

 
 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Consilierul educativ 
Psihologul şcolii 
 
Cadrele didactice 

 
 
 
ISJ  
Agenţi economici  
AJOFM 
Comitetul de părinţi 
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3.8. PLAN OPERAŢIONAL 
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 

  

OBIECTIVE 
 

1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale  din şcoală 
2. Creşterea profesionalismului personalului 
3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi  

 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

1. Realizarea organigramei 
2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei posturilor 
pentru directorii adjuncţi 
3. Stabilirea componeneţei Consiliului de administraţie 
şi distribuirea sarcinilor 
4.Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor funcţiona la 
nivelul şcolii în anul şcolar 2011-2011 
5. Numirea prin decizie a responsabililor 
departamentelor şi comisiilor 
6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru 
responsabilii departamentelor, comisiilor şi comitetelor 
7.Participarea personalului didactic şi nedidactic la 
cursuri de formare 
 

septembrie 
2011 
septembrie 
2011 
 
 septembrie 
2011 
septembrie 
2011 
septembrie 
2011 
 
permanent 

Echipa 
managerială 
 
Directorul 
 
Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administraţie 
 
 
Echipa 
managerială 
 

Document 
Procese verbale 
ale şedinţelor 
Consiliului de 
Administraţie 
 
Decizii  
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3.9. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIDACTIC 
 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost  Sursa de 
finantare 

Perfecţionare prin 
obţinere definitivat şi 
grade didactice 

Număr de cadre 
didactice cu 
definitivat şi grade 
didactice 

An şcolar Responsabil cu 
perfecţionarea 

I Ş.J.  
Universităţi de 
profil 

  

Activităţi metodice în 
cadrul catedrei 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Lunar Şef comisie metodică    

Activităţi metodice în 
cadrul comisiilor 
metodice la nivel 
judeţean 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Semestrial Responsabil cerc 
pedagogic 

I Ş.J.  
 CCD- 

  

Actualizarea bazei de 
date privind 
perfectionarea 
profesionala a 
cadrelor didactice si 
didactic auxiliar  

baza de date la zi Septembrie  Responsabil cu 
perfecţionarea 

   

Aplicare pentru 
diferite formari prin 
proiecte POSDRU 

Număr de cadre 
implicate activ 

permenent Responsabil cu 
perfecţionarea 

I Ş.J.  
 CCD-, MECTS 

  

 
 

FINANŢAREA PLANULUI 
 

 Surse de finanţare : 
 
         - Primăria Municipiului Sf.Gheorghe; 
          -Surse extrabugetare; 
          -Fonduri ale Comitetului de părinţi; 
          -Finanţare nerambursabilă din fonduri Phare.
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PARTEA A 4-A  
CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
4.1.  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

CONSULTAREA 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate 

elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, 
autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi 
individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor 
statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile 
identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea 
informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de 
catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu 
părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a 
reformularea obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  
    
SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 
diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente 
care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale 
celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, 
bibliotecă) 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Covasna  

 PRAI 2011-2011 Centru 

 PLAI 2011-2011 Covasna  

 Site-ul INSSE-Covasna 

 Date statistice - AJOFM Covasna  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 
 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS 

prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 
Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 
Consiliului de Administraţie;revizuire periodică şi corecţii 
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Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
 
 

 
Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării şi 
evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Datele 
întâlnirilor de 
analiză 

Intocmirea seturilor de 
date care să sprijine 
monitorizarea ţintelor 

Fehérvári Ilona lunar decembrie 2011,  
martie 2011,  

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor 
individuale 

Nagy Méhész 
Gyöngyi 
Popa Ildikó 

trimestrial decembrie   
aprilie   

Comunicarea acţiunilor 
corective în lumina 
rezultatelor obţinute 

Nagy Méhész 
Gyöngyi 
Constantinescu 
Liliana 

trimestrial decembrie   
aprilie   

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în 
atingerea ţintelor 

Fehérvári Ilona 
Popa Ildiko 

anual Iunie 

Stabilirea metodologiei de 
evaluare, a indicatorilor de 
evaluare şi a impactului 
asupra comunităţii 

Consiliul de 
administraţie al şcolii 

anual Septembrie  

Prezentarea generală a 
progresului realizat în 
atingerea ţintelor 

Gazdag Ildikó anual Iunie  

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor din 
PAS în lumina evaluării 

Consiliul de 
administraţie 

anual Iunie  
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Glosar 

 

Planurile Regionale 

de Acţiune pentru 

Învăţământ (PRAI)  
 

-sunt planuri pe termen lung elaborate în colaborare pentru dezvoltarea 

ÎPT în regiune. Acestea conţin: 

      *priorităţi regionale 

      *ţinte care trebuie atinse la nivelul întregii regiuni  

      *acţiuni care trebuie aplicate la nivelul întregii regiuni 

      *o abordare strategică de definire a reţelei şcolare  

      *o direcţie privind calificările necesare în cadrul regiunii  

 

Planurile Locale de 

Acţiune pentru 

Învăţământ (PLAI)  
 

-sunt planuri generale pe termen lung pentru dezvoltarea ÎPT în judeţ 

precizând modul în care judeţul şi instituţiile din cadrul acestuia: 

     *vor contribui la realizarea priorităţilor şi ţintelor regionale  

     *vor pune în aplicare acţiunile stabilite la nivelul unui judeţ  

*vor aborda priorităţile specifice/unice de dezvoltare ale fiecărui 

judeţ, mai ales în ceea ce priveşte zonele de restructurare  

*vor reanaliza reţeaua şcolară din judeţ în conformitate cu planul 

regional 

*vor furniza tipurile, nivelurile şi numărul de calificări adecvate 

pentru a răspunde nevoilor de competenţe de la nivel local şi 

regional (atât profesionale cât şi generale) 

*vor îmbunătăţi eficienţa lucrului în parteneriat din cadrul judeţului 

(în special colaborarea cu partenerii sociali) 

*vor planifica asigurarea eficientă a resurselor în cadrul judeţului 

 

 

Planurile de 

Acţiune/Dezvoltare ale 

şcolii (PAS)  
 

-sunt planuri de dezvoltare a  ÎPT în cadrul unei şcoli individuale sau al 

unui grup de şcoli. Aceste  planuri definesc scopul  fiecărei şcoli, 

precum şi rolul pe care acesta îl va avea în realizarea programului de 

dezvoltare a ÎPT de la nivel naţional, regional şi local. PAS descrie 

modul în care fiecare şcoală: 

*va contribui la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor 

regionale şi locale 

*va îmbunătăţi calitatea educaţiei şi a instruirii oferite de şcoală  

*va răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale  

*va îndeplini programul de reformă pentru ÎPT 

*va ajuta la asigurarea unei forţe de muncă calificate în mod 

corespunzător în zonele de restructurare  

*va contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi 

adulţi  

*va lucra în parteneriat cu alte şcoli, parteneri sociali şi organizaţii 

autorizate în vederea furnizării unor servicii eficace  

*va asigura utilizarea eficientă a resurselor (fizice şi umane) 

 

ÎPT - Învăţământ profesional tehnic 

CDS - curriculum la decizia şcolii 

CDL - curriculum în dezvoltare locală 

 


