PLAN DE ACȚIUNE
LICEUL ECONOMIC
“BERDE ÁRON”
SFÂNTU-GHEORGHE
2021-2025
Nr. Înregistrare din 3649 /10.12.2021

1
PAS Liceul Economic “Berde Áron” Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Actualizat decembrie 2021

Cuprins
PARTEA 1 – CONTEXT .................................................................................................................3
1.1 Formularea viziunii, misiunii și valorilor școlii .......................................................................3
1.2. Evoluţia şi profilul actual al Liceului Economic „Berde Aron” .............................................5
1.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor .............................................................................................8
1. Realizarea planului de școlarizare 2021-2022 ........................................................................8
2. Dinamica Populației Școlare: ..................................................................................................8
3. Situația la învățăturăAn şcolar 2019-2020 ..............................................................................9
4. Rezultatele evaluării externe .................................................................................................11
5. Continuarea studiilor .............................................................................................................13
6. Resurse Umane .....................................................................................................................13
7. Situatia participarii la grade didactice. Anul scolar 2021-2022 ............................................14
8. Informatii financiare 2020 - 2021 ……………...………………………………………….15
9. Alte rezultate an școlar 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020 - 2021: ......15
1.4 Priorități Naționale, ........................................................................................................15
1.4.1Priorități și obiective Regionale și Locale ......................................................................15
PARTEA 2 - ANALIZA NEVOILOR..........................................................................................17
2.1 Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la
AJOFM .......................................................................................................................................23
2.1.1 Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru
învăţământul profesional şi liceal tehnologic .........................................................................24
2.1.3. Concluzii din previziunile privind cererea de forță de muncă pe termen mediu (20132020) .......................................................................................................................................25
2. 2 Proiecția cererii de forță de muncă la nivel național ...........................................................26
2.3 Proiecția cererii de forță de muncă la nivel regional ...........................................................28
2.4 Proiecția cererii de forță de muncă la nivel regional ..........................................................28
2.5 Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante
înregistate la AJOFM .................................................................................................................30
2.6 Implicaţii pentru ÎPT .............................................................................................................31
2.7 Contextul european ..............................................................................................................33
2.8 Contextul naţional ………………………………………………………………………….35
2.9 Indicatori de context specifici ..............................................................................................35
2.9.1 Contextul demografic şi populaţia şcolară .....................................................................35
2.9.2 Evoluţia efectivelor de elevi înscriși la început de an școlar ........................................36
2.10 Parteneri actuali şi potenţiali .............................................................................................36
2.11 Activităţile celorlalte şcoli şi ale furnizorilor privaţi de instruire din zonă..........................36
2.12.Analiza mediului intern ........................................................................................................36
2.11.1 Predarea şi învăţarea ……………………………...…………………………………37
2.12.2. Materiale şi resurse didactice ......................................................................................38
2.12.3. Rezultatele elevilor: ....................................................................................................39
2.12.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilorPUNCTE TARI:.......................39
2.13.Analiza portofoliului de produse ..........................................................................................40
2.14 Asigurarea calităţii ...............................................................................................................42
2.15 Resurse fizice şi umane ........................................................................................................44
2.16 Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare .................................................44
2
PAS Liceul Economic “Berde Áron” Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Actualizat decembrie 2021

PARTEA 1 – CONTEXT
1.1 Formularea viziunii, misiunii și valorilor școlii
VIZIUNEA
LICEUL NOSTRU- GARANŢIA UNEI EDUCAŢII DE CALITATE ÎN VEDEREA
EXCELENŢEI ÎN CARIERĂ
MISIUNEA
LOCUL UNDE TE PREGĂTEŞTI LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE
Misiunea noastră este:
• promovarea unui învăţământ modern, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul la
învăţământul universitar și la piața muncii, din perspectiva formării abilităţilor şi
competenţelor pentru realizarea succesului personal şi profesional;
• facilitarea unui dialog permanent, deschis şi flexibil între partenerii sociali şi
educaţionali;
• asigurarea dezvoltării personalității educabililor, într-un climat stimulativ de
colaborare şi de siguranţă.
VALORILE pe care le promovăm
RESPECT
CORECTITUDINE
DEMNITATE
COMPETENŢĂ
PROSPERITATE
Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizează următoarele
aspecte :

1. Dezvoltarea individuală a elevului
Plecând de la principiul că profesorul este "ofertant de educaţie" pentru elev, accentul
proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul comisiilor metodice cade pe o ofertă
educaţională ce urmăreşte dezvoltarea profesionala individuala a elevului, să formăm şi să
consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea pe piaţa muncii:
Nivel Liceal-Tehnician în activităţi economice, Tehnician în turism, Tehnician în
administrație, Tehnician în achiziţii şi contractări, Organizator banqueting, Tehnician
în industria alimentară;
Nivel Profesional: Comerciant vânzător, Ospătar vânzător în unități dealimentație
publică/ Bucătar/Cofetar, Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist, Lucrător
hotelier;
Nivel Postliceal: Asistent de gestiune, Cosmetician, Agent de turism/ghid.

3
PAS Liceul Economic “Berde Áron” Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Actualizat decembrie 2021

"Produsul finit" al educaţiei oferite trebuie să fie un cetăţean european, pregătit pentru
competiţie profesională şi socială, cu principii morale sănătoase şi cu personalitate bine
dezvoltată.

2. Crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ
Este încurajat atât spiritul de echipă (lucru în echipă) cât şi rezultatul individual în activitatea
educativă.

3. Garantarea pregătirii specializate
Pregătirea profesională este garantată ca fiind de calitate. Există un corp profesoral bine
pregătit profesional şi stabil, cu rezultate bune la clasa si la concursurile scolare. Gradul mare
de accedere spre diferitele specializări din învăţământul universitar sunt o garanţie a calităţii
pregătirii din liceu, respectiv pentru oferta actuală al pieței muncii.

4. Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, printr-o
formare personală permanentă
Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur atât în sensul "securităţii", "siguranţei" cât
şi în sensul "formării permanente". Parteneriatul cu Jandarmeria şi Poliţia cât şi intrarea în
diferite proiecte cu ISJ Covasna, Primăria Sfantu- Gheorghe, Consiliul Local și Județean, alte
instituții publice, agenți economici stau garanţie.
Realizarea acestor obiective printr-o valorificare eficientă a resurselor umane şi
materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor elevilor, părinţilor, profesorilor şi
comunităţii.
Partenerii educaţionali ai Liceului Economic „Berde Áron”: elevi, părinţi, comunitate,
instituţii publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor
didactice, didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie, decentă, siguranţă,
deschidere spre nou.
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1.2. Evoluţia şi profilul actual al Liceului Economic „Berde Aron”
Liceul Economic“Berde Áron” este situat în Municipiul Sf. Gheorghe, oraş cu
aproximativ 53.000 locuitori, judeţul Covasna. Şcoala noastră a fost înfiinţată în 1974 pe
baza ordinului comun eliberat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului împreună cu
Ministerul Comerţului Interior, cu sediul în str. Kriza Janos nr.1. Înfiinţarea acestei şcoli în
municipiul Sf.Gheorghe era un eveniment deosebit, datorită faptului că era primul liceu de
asemenea profil cu predare, atât în limba română, cât şi în limba maghiară. Timp de un an am
fost subordonaţi Ministerulului Comerţului Interior.
În anul 1975, după o reorganizarea liceelor economice, şcoala noastră a fost trecută în
subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului.
La sfârşitul primului trimestru al anului şcolar 1976 -1977, în decembrie ne-am mutat în
zona Gării. Într-o singură clădire au funcţionat paralel Şcoala generală nr.6 şi Liceul
Economic.
În toamna anului 1978, cele două unităţi şcolare s-au unit sub denumirea de Liceul
Economic şi au primit statutul de centru şcolar cu 13 subunităţi.
Din anul 1986 clasele liceale au fost mutate în vechiul imobil de pe str. Kriza Janos unde
au fost înfiinţate primele clase în anul 1974.
În toamna anului 1991 şcoala noastră s-a mutat în imobilul construit pe str.Crângului
nr.30, sediul actual.
Acest nou sediu este o clădire cu două etaje având şi o curte interioară mare. În incinta
clădirii sunt 24 săli de clase, încăperi pentru birouri, cabinete, bibliotecă, etc.
O sală de curs a fost transformată în sală de sport, deoarece nu exista o sală adecvată de
acest gen.
În curtea şcolii exista o bază sportivă bine amenajată, compusă din: 2 terenuri de minifotbal, teren de baschet, volei- asfaltate, un teren pentru antrenamente cu gazon, o groapă cu
nisip pentru săritura în lungime, o pistă de alergat de 1000 m, care de a lungul anilor s-a
degradat.
În această privință în anul școlar 2019-2020, Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe a
câștigat un proiect POR/4/2017/4/4.4/4.5/1, COD SMIS 126696, Titlu proiect: „Sistematizare
verticala la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”. În momentul actual
proiectul este în faza desfășurării a lucrărilor.
Începând cu data de 15 octombrie 1991, prin dispoziţia nr.131/1991 a IŞJ Covasna s-a
separat Liceul Economic şi de Drept Administrativ de Şcoala Generală cu clasele I-VIII.
Din anul şcolar 1991-1992, prin ordinul ministrului învăţământului şi ştiinţei nr. 6440 din
iunie 1991, s-a schimbat denumirea şcolii noastre în Grup Şcolar Economic de Drept
Administrativ şi de Servicii.
În urma unei largi consultări cu cadrele didactice, părinţi, elevi, reprezentanţi ai
comunităţii locale, Primărie, Consiliul local s-a identificat ca personalitate marcantă pentru
numele şcolii noastre, BERDE ARON, primul profesor universitar de economie din
Transilvania.
Începând cu anul şcolar 2007-2008, prin ordinul MECT nr.1122/24.05.2007 s-a schimbat
denumirea şcolii în Grup Școlar Economic Administrativ ”Berde Aron”.
Denumirea actuală – Liceul Economic ”Berde Aron” a fost aprobată prin HCL
nr.328/2011 şi Avizul conform nr.5889/2011 emis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Covasna .
Actualmente, din anul școlar 2019-2020 denumirea școlii este Liceul Economic “Berde
Aron”.
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Şcoala noastră, între anii 1974-1990, a pregătit cadre cu studii medii în următoarele
meserii: vânzători, contabili, lucrători financiari, ospătar, bucătari. În ianuarie 1990 au fost
reînfiinţate clasele cu limba de predare maghiară. Din acest an şcolar s-au introdus noi
calificări: lucrător în administraţia publică; secretari, administratori şi am început pregătirea
elevilor în cadrul claselor postliceale de: contabili, conducători de unităţi comerciale, agenţi
bancari şi lucrători în turism.
În prezent instituţia noastră funcţionează ca liceu tehnologic, cu predare în limba română
şi maghiară, cu următoarele niveluri:
• Liceu tehnologic cu clasele IX – XII (XIII) – învăţământ de zi şi seral
• Şcoală profesională de 3 ani– învăţământ de zi
• Şcoală postliceală – (durata 2 ani) - învăţământ de zi
Asigurăm următoarele calificări:
Nivel 3: Bucătar, Ospătar (Chelner) vânzător în unități de alimentație, Cofetar, Lucrător
hotelier, Comerciant-vânzător, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.
Nivel 4: Tehnician în activităţi economice, Tehnician în administraţie, Tehnician în achiziţii
şi contractări, Tehnician în turism, Technician în gastronomie, Organizator banqueting,
Tehnician în activităţi de comert, Coafor-stilist, Tehnician în industrie alimentară, Tehnician
în hotelărie.
Nivel 5: Asistent de gestiune, Agent de turism-ghid, Cosmetician.
Absolvenţii noştri de liceu în marea lor majoritate îşi continuă studiile la diferite
universităţi de ştiinţe economice, iar ceilalţi sunt absorbiţi pe piaţa muncii imediat după
finalizarea studiilor.
În vederea dezvoltării instituţionale şi a îmbogăţirii bazei materiale am elaborat
numeroase proiecte de finanţare câştigătoare. Am participat în programul PHARE TVET
2004-2006, iar pe parcursul anilor din diferite surse de finanţare extrabugetare am
achiziţionat echipamente pentru atelierul de frizerie coafură, laboratorul de alimentaţie
publică şi tehnica servirii.
Cadrele didactice ai Liceului Economic „Berde Aron” sunt bine pregătite profesional,
majoritatea având gradul didactic I. Atât profesorii de cultură generală cât şi cei de
specialitate sunt preocupaţi în permanenţă de creşterea calităţii procesului instructiv-educativ,
participă la cursuri de perfecţionare, iar cunoştinţele dobândite sunt valorificate cu succes la
ore.
Instruirea practică a elevilor din şcoală se realizează pe două planuri paralele: în
parteneriat cu agenţii economici respectiv în laboratoarele şi atelierele proprii. Pregătirea
practică în cadrul şcolii se realizează cu echipamente adecvate în laboratorul de alimentaţie
publică şi tehnica servirii; în laboratorul de studiul calităţii mărfurilor; în atelierul de coafurămanichiură-pedichiură cu scopul formării lucrătorilor în alimentaţie publică, comerţ, şi
estetica şi igiena corpului omenesc.
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Pe parcursul anilor, şcoala noastră a reuşit să formeze relaţii stânse de colaborare cu
agenţii economici din judeţ şi mai ales din municipiul nostru. În acest domeniu un rol
important a avut contactul permanent, cu intreprinderile comerciale şi economice în care au
efectuat practică elevii noştrii.
Consiliul consultativ al părinţilor nu funcţionează adecvat, în viitor încercăm să cerem
sprijinul lor în activitatea şcolii, atât în activitățile educative cât şi cele extracurriculare. Părinţii
participă la momentele festive din viaţa şcolii noastre.
În vederea promovării profesionalismului şi dezvoltării conduitei etice şi profesionale
şcoala are o colaborare largă şi complexă cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România (CECCAR) filiala Covasna, cu Asociaţia Unităţilor de Alimentaţie
Publică din Sf. Gheorghe (SVESZ), cu ASIMCOV, cu Asociaţia Economiştilor Maghiari din
România: de regulă elevii noştri participă la conferinţele, mesele rotunde şi dezbaterile
organizate de aceste organizaţii, se familiarizează cu problemele vieţii economice.
Cadrele didactice, dar şi elevii noştri au acces la biblioteca Universităţii Babes Bolyai,
Colegiul Universitar Sfântu Gheorghe; Universitatea Sapientia Sfântu Gheorghe, iar elevii
din clasele terminale liceale sunt invitaţi să participe la cursurile profesorilor universitari.
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă ne furnizează informaţii privind cererea
pe piaţa de muncă în vederea elaborării strategiei de dezvoltare şi a unei oferte a şcolii, care
răspunde necesităţilor; ne acordă de consultanţă privind dezvoltarea carierei pentru absolvenţi,
inserţia absolvenţilor etc.
Colaborarea cu autorităţi locale (Prefectura, Consiliu Local, Primărie) se concretizează prin
consultanţă în vederea repartizării şi utilizării fondului pentru funcţionarea optimă şi
întreţinerea şcolii, sprijinirea activităţilor educative, sportive şi de parteneriat cu alte şcoli, prin
acoperirea parţială a cheltuielilor privind masa, cazarea oaspeţilor.
De asemenea, din partea unor agenți economici locali avem susținerea în proiectele
desfășurate în cadrul școlii. O susținere importantă avem din partea Asociației Barabás Endre,
în proiectele derulate.
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1.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor
1. Realizarea planului de școlarizare 2021-2022
Forma de învăţământ Planul de şcolarizare Planul de şcolarizare Procent de realizare
propus
realizat
a planului de
şcolarizare
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
Liceu-zi

2

48

2

49

102,09%

Şcoala profesională

2

48

2

51

106,25%

2. Dinamica Populației Școlare:
2019-2020
Nr. Clase: 15 (399 elevi)
La începutul anului şcolar
•
Clase liceale zi: 8 (205 elevi)
•
Clase liceale seral: 1 (14 elevi)
•
Clase de șc. Prof.: 6 ( 180 elevi)
La sfârșitul anului şcolar
Nr. Clase: 15 (380 elevi)
•
Clase liceale zi: 8 (198 elevi)
•
Clase liceale seral: 1 (8 elevi)
•
Clase de șc. prof.: 6 (174 elevi)

2020-2021
Nr. Clase: 16 (414 elevi)
La începutul anului şcolar
•
Clase liceale zi: 8 (204 elevi)
•
Clase liceale seral: 2 (38 elevi)
•
Clase de șc. prof.: 6 ( 172 elevi)
La sfârșitul anului şcolar
Nr. Clase: 16 (395 elevi)
•
Clase liceale zi: 8 (202 elevi)
•
Clase liceale seral: 2 (27 elevi)
•
Clase de Șc. Prof.: 6 (166 elevi)
Rata de modificare: 3,79%
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Se poate observa că pentru anul școlar 2020-2021 s-a realizat Planul de Școlarizare
propus, chiar s-a trecut peste 100 % al procentului de o realizare.
În ambii ani școlari prezentați se vede a rata de modificare a numarului de elevi de la
începutul respectiv sfârșitul anilor școlari.
Motivăm această scădere prin trecerea tuturor absențelor, situația elevilor problemă se
discută în Consiliul Profesoral, acordăm șanse tuturor elevilor de a participa la procesul
educațional, însă cu respectarea legislației în vigoare.
Din păcate mulți elevi renunță la învățare din clasele serale sau cel postliceal.
3.

Situația la învățătură

An şcolar 2019-2020
Elevi
inceput
anul
Clasa
scolar

Elevi
sfarsit
anului
scolar

%
Promovabilitate

Elevi
promov
ati

58

55

94,83

55

56,99
0

56

50

50

9

40

1

47

46

89,29
97,87

46

0

44

2

64

64

64

0

60

4

50

48

100,00
96,00

48

1

43

4

60

60

60

13

46

1

50

49

100,00
98,00

49

3

36

10

14

8

57,14

8

0

8

0

399

380

95,24

380

329

25

Total
Clasa a IX - a
Clasa a IX – a
prof
Clasa a X - a
Clasa a X-a
prof.
Clasa a XI - a
Clasa a XI – a
prof
Clasa a XII - a
Clasa a XII-a
seral
TOTAL

dincare,
cu media generala

26
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78,99
52

9 - 10
3

An şcolar 2020-2021

Clasa

Elevi
început
anul
școlar

Elevi
sfârșit
anului
școlar

%
Promovabilitate

Elevi
promov
ați
Total

Din care,
cu media generala
56,99

78,99

9 - 10

Clasa a IX - a
Clasa a IX – a
prof
Clasa a X - a
Clasa a X-a
prof.
Clasa a XI - a
Clasa a XI – a
prof
Clasa a XII - a
Clasa a XI-a
seral

58

59

100%

59

2

51

6

57

55

55

7

50

48

100%
100%

47
36

1
12

51

48

47

4

49

47

97,92%
87,24%

36
38

7
3

64

63

63

47
29

46
19

100%
93,48%
100%

7
2

54
37

2
4

12

7

Clasa a XIII-a
seral

9

8

87,50%

7

414

395

96,71%

382

TOTAL

48
41
43
19

7
34

313 35

Comparând rezultatele anului şcolar 2020 - 2021 cu anul scolar 2019-2020 constatăm
următoarele:
- o creștere de 2,86% a ponderii mediilor peste 9
- o ușoară scădere a ponderii mediilor între 7 și 8,99, iar mediile între 5-6.99 arată
o ușoară creștere.
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4. Rezultatele evaluării externe
a. Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor profesionale 2020-2021
Nivel 3 (Școala profesionala)
Nivel 4 (Liceu tehnologic)

100%
98%

NIVEL 3
Prezenti
din
care:
Total
fete

Reusiti

din care, cu calificativul

Total

din care:
feminin

Excelent

Foarte
bine

Bine

Satisfăcător

TOTAL

63

47

63

47

19

28

12

4

din care:
absolventi din
anul curent

63

47

63

47

19

28

12

4

NIVEL 4
Prezenti
Total

din
care:
fete

TOTAL

50

33

din care:
absolventi din
anul curent

50

33

Reusiti

din care, cu calificativul

din care:
feminin

Excelent

Foarte
bine

Bine

Satisfăcător

49

32

16

19

14

0

49

32

16

19

14

0

Total
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b. Rezultatele comparative ale examenului de bacalaureat
Situaţia candidaţilor la examenul de Bacalaureat din 2020-2021, comparat cu rezultatele din
anii precedenţi
Procent

Procent

Anul

promovabilitate pe

promovabilitate Lic.

şcolar

judeţul Covasna,

Economic „Berde

%

Áron”, %

2011

44.29

2012

Diferență %
Față de

Față de

promovabilitate

promovabilitate

pe județ,%

an precedent,%

35,71%

-8,58

-

32,42

13,01%

-19,41

-24,7

2013

43,56

26,32%

-17,24

10,31

2014

57,25

30,43%

-26,82

4,11

2015

62,80

49%

-13,8

18,57

2016

66,67

40,24

-26,43

-8,76

2017

72,90

35 %

-3,72

-5,24

2018

64,20

72,55 %

+8,35

+37,55

2019

58,46

53,57 %

-4,89

-18,98

2020

60,89

63,27%

+2,38

+9,7

2021

61,72

44,65%

+1,70

-18,62

În 2019 promotia curenta: 56,52% (26 admişi din 46)
În prima sesiune au reușit 15 candidați din promoția curentă, iar în a doua 11 candidati din
promotia curenta.
În 2020 promotia curenta: 63,27% (31 admişi din 49)
Din anul anterior 21 elevi înscriși din care au reusit 7 elevi , 33,33 %
Numărul total de elevi inscrisi pentru cele două sesiuni de BAC a fost de 70 elevi, din care
reusiti 38, exprimat în procente 54,28.
Se observă o creștere a promovabilității elevilor față de anul școlar anterior 2018-2019.
În 2021 promoția curentă: 51,11% (23 admişi din 45)
Din anul anterior 11 elevi înscriși din care au reușit 2 elevi , 18,19 %
Numărul total de elevi înscriși pentru cele două sesiuni de BAC a fost de 45 elevi, din care
reusiti 23, exprimat în procente 51,11%.
Se observă o scădere a promovabilității elevilor față de anul școlar anterior 2019-2020.
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5. Continuarea studiilor
a. Continuarea studiilor absolvenţilor la liceu 2020-2021
Absolvenţiînvăţământliceal 2020-2021
Continuăstudiileîn:
Total Înscr Prom. la
Univ.
Cole Postliceal
Unitatea
.
BAC
gii
scolara
la
Nr
%
Nr
%
N % Nr
%
Bac
r
Liceul
Economic
"Berde Aron"

50

45

23 51,11 16

69,6

-

-

1

4,35

Încadrați pe
piaţa muncii
Nr

%

14

28

b. Continuarea studiilor ale absolvenţilor la şcoala profesională
În anul școlar 2020-2021 63 elevi au absolvit învățământul profesional din care - continuă
studiile în liceu zi 9 elevi , liceu seral - elevi, iar 21 s-au încadrat pe piața muncii.
c. Participări la olimpiade și concursuri an școlar 2020 – 2021
Am participat la un concurs național ”Bunul Gospodar”, premiul I. Cel mai bun plan de afacere și
cel mai bun slogen. Iar din cauza pandemiei alte concursuri și olimpade au fost sistate în acest an
școlar.
6. Resurse Umane
2019 – 2020
TOTAL POSTURI:
•
Cadre didactice
•
Didactic auxiliar
•
Personal nedidactic

31,4243
7,25
11

2020-2021
TOTAL POSTURI:
• Cadre didactice
• Didactic auxiliar
• Personal nedidactic

31,4536
7,25
11

2021-2022
TOTAL POSTURI:
• Cadre didactice
• Didactic auxiliar
• Personal nedidactic

30,80
7,25
11

Numărul total cadre didactice: 40 din care:
- titulari 29, nr. prof. titulari 72,50 %
- calificaţi 36/90 %
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- suplinitori 7/17,50 %
- cadre didactice detaşate: 3/0,08 %
- cadre didactice asociaţi: 3/0,08 %
- cadre didactice pensionari: Profesori de discipline tehnice / de specialitate total: 16, din care titulari 13
Maiştri instructori: 4, din care titulari 2

7. Situatia participarii la grade didactice. Anul scolar 2021-2022
Cadre didactice înscrise pentru susţinerea examenului de grade didactice
Nr.crt.
1
2
3

Nume și prenume cadru didactic
Nemes Csilla
Sorban Gizella
Hampel Boglarka

Grad didactic
I
Definitivat
Definitivat

Seria
2022 - 2024
2022
2022

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, respectiv diferite cursuri de perfecţionare cu sau fără credite. Unele cursuri la care au
participat profesorii au fost finanțate de către contabilitatea Liceului Economic Berde Áron,
după discutarea și aprobarea în Consiliul de Administrație al școlii.
8. Informatii financiare 2020-2021
Liceul Economic „Berde Aron” Sf.Gheorghe este o instituţie educaţională cu
personalitate juridică, cu contabilitate proprie.
Procesul de învăţământ este finanţat din următoare surse:
- credite de la bugetul de stat
- credite de la bugetul local
- venituri proprii
De la bugetul local pana la data prezentei am avut o finantare în valoare de 339.266 lei:
- cheltuieli personal 7.029 lei - Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca
- Cheltuieli cu bunuri si servicii 303.433. lei
- Ajutoare sociale in numerar (sume cuvenite pentru elevii cu CES) 17.786 lei
- Ajutoare pentru cadre didactice ptr.achiziționarea echipamentelor IT 1.500 lei
- Bursă scolară suma de 11.018 lei,
- La secţiunea de dezvoltare 35.650 lei :
- Schimbare instalatii sanitare 20.149,73 lei,
- Panou afisaj electronic 9.496,20 lei
- Aparat aer conditionat –birou informatica 5.950 lei
De la bugetul de stat am avut o finantare de in valoare de 3.748.035 din care:
- pentru cheltuieli personal 3.330.055 salarii lei,
- pentru cheltuieli materiale 210 lei, pentru plata deplasării cadrelor didactice la examene
naţionale.
- pentru bursă profesională şi bani de liceu 301.720 lei .
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- pentru abonamente elevi 44.000 lei
- pentru programul de finanţare ROSE 72.050 lei, pentru plata cadrelor didactice şi
echipei de management in valoare de 6 7 . 5 2 1 l e i
La venituri din activitatea extrabugetară, venituri din chirii, în cursul anului 2021, pana la
data prezentei am încasat 23.506,52 lei, din care am plătit cota parte de pentru Primăria
Mun.Sf.Gheorghe, in valoare de 7827,34 lei, impozitul local pe inchirierea spatiului in
valoare de 1.072,63 lei,iar excedentul anilor precedenți sunt de 16.823,59 lei.
Din venituri proprii am suplimentat costurile plătind facturile in valore de 1.266 lei, iar in
perioada urmatoare vom finanta servicii de consultanță – procedura licitație SICAP – în
valoare de 5.000 lei.
Asociatia Barabas Endre
- Proiectul Berde Áron –în perspectiva a 200 de ani, Finanţări nerambursabile pentru
programele, proiectele şi acţiunile culturale, educativ-ştiinţific şi de recreere, pentru
proiectele desfăşurate de organizaţiile de tineret, Consiliul Judeţean Covasna-3000 lei
- Proiectul Tehetségkulcs a tudás kapujához, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. -3400 lei
9. Alte rezultate an școlar 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020 - 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Infiinţarea „Firmelor de exerciţiu” la nivelul fiecărei clase în vederea creării unui
mediu de învăţare actualizat
Renovarea bibliotecii din resurse proprii
Dotarea cu echipament de citire a codului din cărti
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
S-a organizat prima editie a concursului gastronomic pe scoala “Barabás Endre”
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare, în perioada pandemiei la
cursuri online
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,
Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru curriculum-ul în dezvoltare
localã
S-au organizat diferite acţiuni cu caracter extraşcolar, cultural, sportiv

1.4 Priorități Naționale, Regionale și Locale
1.4.1. Priorități naționale:
1. Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev;
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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. Educația Incluziunea elevilor cu CES
6. Formarea continuă (metodica specifică)
7. Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să
contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor.
8. Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei.
9. Utilizarea tehnicii de calcul în predare, în special în procesul educațional online
10. Modernizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic.
11. Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă .
12. Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate.
13. Dezvoltarea unor auxiliare materiale didactice pentru formare diferenţiată
1.4.2 Dezvoltarea regională și coeziunea după 2021
Guvernul României, prin politicile sale educaţionale, prin crearea unui nou cadru
legislativ şi instituţional, precum şi prin alocarea resurselor financiare necesare, şi-a propus
să reconstruiască sistemul educativ al ţării conform nevoilor cetăţenilor, comunităţilor,
precum şi compatibilizării acestuia cu cel european.
Obiective de guvernare
1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant;
2. Transformarea educaţiei timpurii în bun public;
3. Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor;
4. Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe;
5. Promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, concordant cu statutul cadrelor
didactice în societate;
6. Realizarea unui sistem legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi
predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul
la educaţie;
7. Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării şi
perfecţionării.
Direcţii de acţiune
● Promovarea pachetului legislativ pentru învăţământul preuniversitar;
● Trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un curriculum flexibil
centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pentru dezvoltarea
capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi a celei de adaptare la situaţii noi;
● Accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii învăţământului;
● Eliminarea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu.
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PARTEA 2 - ANALIZA NEVOILOR
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2.1 Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la
AJOFM
Datele furnizate de AJOFM din regiune cu privire la evoluţia locurilor de muncă vacante, respectiv a
numărului de şomeri înregistraţi, dintre care distinct pentru şomerii proveniţi din rîndul absolvenţilor, sunt
prezentate în Anexa 5.
NOTĂ: Datele din Anexa 5 privind şomajul/locurile de muncă vacante reprezintă suma intrărilor în şomaj,
repectiv suma locurilor de muncă comunicate vacante la AJOFM în anul respectiv.
În conformitate cu scopurile analizei, au fost selectate acele grupe de ocupaţii/ocupaţii din COR (Clasificarea
Ocupaţiilor din România) considerate relevante pentru regiune în raport cu calificările din nomenclatorul de
pregătire prin învăţământul profesional şi tehnic. Pentru învăţământul superior, au fost selectate majoritatea
grupelor de ocupaţii din grupa majoră 2 din COR. Pe structura COR s-a mers până la nivelul de detaliere
(grupa minoră/grupă de bază/ocupaţie) necesar pentru departajerea în funcţie de domeniul de pregătire/profilul
relevant. Pentru comparaţie, a fost analizată şi evoluţia pentru ocupaţile din categoria muncitorilor necalificaţi
(grupa majoră 9)
Analizele şi concluziile care urmează trebuiesc privite sub rezerva următoarelor limite metodologice:
- locurile de muncă vacante înregistrate la AJOFM nu reflectă decât o parte din piaţa muncii (în ciuda
obligaţilor legale, nu toate locurile vacante sunt anunţate de angajatori; în general, gradul de cuprindere în
evidenţele AJOFM scade cu cât creşte nivelul de calificare şi gradul de specializare a acestora)
- posibile înregistrări multiple ale aceloraşi posturi (anunţuri de locuri vacante repetate în cazul neocupării)
- informaţii incomplete generate de dificultăţile de utilizare a bazelor de date de care dispun AJOFM
- dificultăţile de corelare între nomenclatoarele din învăţământ şi COR
- la momentul analizei nu au fost disponibile informaţii privind numărul anual de absolvenţi pe domenii şi
calificări pentru a evalua raportul absolvenţi şomeri / absolvenţi pe ocupaţiile aferente
- datele analizate nu iau în considerare durata medie a şomajului pe ocupaţiile respective şi nici rata de
ocupare a locurilor de muncă vacante.
Pentru date detaliate la nivelul judeţului, v. Anexa 5. Pentru concluziile relevante la nivel regional, v. cap.
4.1.2. din PRAI.

2.1.1 Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru
învăţământul profesional şi liceal tehnologic
Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional:
■ Populaţia activă, populaţia ocupată: După o scădere semnificativă în perioada 2002-2012,
începând cu anul 2013 se conturează de o tendintă de stabilizare relativă a numărului populatiei
active si o tendintă de crestere a numărului populatiei ocupate a regiunii
■ Rata de activitate şi rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) sunt mai mici
decât la nivel national; începând din 2012 se conturează de o tendintă de crestere a numărului
populatiei ocupate a regiunii. Persistă decalajul pe sexe şi medii rezidenţiale prin rate de activitate şi
rate de ocupare semnificativ mai reduse pentru populaţia feminină şi din mediul rural.
➢ Se desprinde un fenomen îngrijorător al subocupării care afectează în mod deosebit
populaţia feminină din rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în
condiţiile unei ocupări paupere, de subzistenţă, în agricultură).
➢ Decalajul semnificativ al ratei de ocupare, în grupa de vârstă 20-64 ani, faţă de ţinta UE
pentru 20206:
6

Ţintele propuse de UE pentru 2020 prin StrategiaEuropa 2020 : rata de ocupare (20-64 ani) minim 75%
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Rata de ocupare în Regiunea Centru în 2017 în grupa de vârstă 20-64 ani (60,8%) este cu
3,1 puncte procentuale sub media naţională (63,9%), la 9,2 procente distanţă faţă de
obiectivul national de 70% pt. 2020 si la 14,2 procente distanţă faţă de obiectivul UE de
75% pt. 20201. Acest decalaj este şi mai accentuat în cazul femeilor.
■ Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) este semnificativ mai mică în cazul femeilor aproximativ de
două ori mai mică în 2016 – 12,1% în cazul femeilor, comparativ cu 22,1% în cazul bărbatilor).
Se mentine un decalaj pe sexe si medii rezidentiale prin rate de ocupare mai reduse pentru femeile
tinere si în mediul urban.
■ Şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani) la nivel regional: mai mare în 2017 decât la nivel naţional
(23,9%, faţă de 18,3%),
În anul 2017, rata somajului tinerilor (15-24 ani) din Regiunea Centru este mai mare în cazul
femeilor (28,1%, fată de 21,4% în cazul bărbatilor) si în mediul rural(24,2%, fată de 23,3%).
■ Rata mare a şomajului tinerilor (peste media la nivel naţional) si somajului de lungă durată - obligă
sistemul de ÎPT la:
▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
▪ abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul
întregii vieţi
▪ implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind
oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.
▪ parteneriate active cu agenţii economici, AJOFM, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la
integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar.

■ Ocuparea pe niveluri de educaţie, sexe si medii rezidentiale la nivel regional.
Nivelul general de instruire al populaţiei ocupate din regiune este mai ridicat decât media pe ţară
(conf. datelor pentru 2017):
Regiunea Centru are o pondere ridicată pondere a populaţiei ocupate cu studii de nivel
mediu de instruire (cumulând nivelurile liceal/postliceal/profesional): a 3-a pozitie pe tară
după regiunile Vest si Sud-Muntenia);
Pondere ridicată a populaţiei ocupate cu nivel de învăţământ profesional (locul 4 pe ţară:
19,2%, după regiunile Nord – Est, Sud-Est si Sud-Muntenia);
Pondere ridicată a populaţiei ocupate cu pregătire liceală (locul 2 pe tară: 41,3%, după
regiunea Vest);
Pondere mare a populaţiei ocupate Locul 2 pe ţară (după Bucureşti-Ilfov) privind
ponderea persoanelor ocupate cu studii superioare.
A treia cea mai mică pondere, după Bucureşti-Ilfov si Vest a populatiei cu nivel scăzut de
educaţie (gimnazial/primar sau fără scoală absolvită).
Tendintă de crestere a ponderii în ocupare a populaţiei cu nivel de pregătire liceal şi de scădere a
ponderii cu nivel de scăzut de pregătire (cel mult gimnazial) si a celor cu studii superioare după
2015.
Structura pe medii rezidenţiale a ocupării indică disparităţi majore între rural şi urban atât
pentru populatia ocupată cu studii superioare cat si pentru populatia ocupată cu nivel scăzut de
educatie. Sansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut. In Regiunea Centru
şansele de ocupare sunt mult mai reduse pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (gimnazial,
primar sau fără scoală absolvită). Conform datelor din 2017:
▪
1

doar 8,4% din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare (faţă de 30,7% în urban);
Sursa: Eurostat, (date online, code: lfst_r_lfe2emprt)
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▪

25,1% din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel scăzut de educaţie (gimnazial, primar sau fără
scoală absolvită) - faţă de numai 5,7% în urban.

Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:
▪ Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural
▪ Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate
▪ Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii
defavorizate economic şi social

La nivelul anului 2017, structura pe sexe a ocupării indică un nivel general de pregătire mai
ridicat în cazul femeilor. Se constată în schimb o mai bună reprezentare a bărbaţilor cu nivel de
pregătire profesional, comparativ cu femeile Această constare poate semnifica, pe de o parte,
faptul că şansele de angajare ale femeilor cresc odată cu creşterea nivelului de pregătire, iar pe de
altă parte sugerează nevoia unor măsuri în sprijinul creşterii ocupării femeilor cu pregătire
profesională.
2.1.2. Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM):
■ Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM) pentru perioada 2002-2017, rezultă evoluţii
similare cu cele din AMIGO, de scădere, la nivel regional şi în toate judeţele, a ratelor de activitate şi de
ocupare a resurselor de muncă2, cu tendinţă de creştere la sfârşitul intervalului (din 2012). Ratele de
activitate şi de ocupare a populaţiei civile sunt mai ridicate la nivel regional decât cele agregate la nivel
naţional.
■ Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM: Rata şomajului înregistrat în Regiunea Centru a fost mai
mare decât la nivel naţională până în 2014 și mai mică în ultimii trei ani analizați(2015-2017).
■ Locuri de muncă vacante pe activități ale economiei naționale: S-a înregistrat o evoluție fluctuantă a
numărului locurilor de muncă vacante la nivelul Regiunii Centru, cu o scăderea accentuată în 2009-2010,
urmată de o creștere constantă până la sfârșitul intervalului analizat. În perioada 2011-2016, locurile
muncă vacante au crescut la nivelul regiunii, în toate activitățile economiei naționale (CAEN), cu excepția
activităților din Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat,
Tranzactii imobiliare și Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport.
■ Locuri de muncă pe grupe majore de ocupații (ISCO-08). În perioada 2008-2017 se înregistrează o
evoluție fluctuantă a numărului locurilor de muncă vacante și pe gupe majore de ocupații, remarcându-se
în ultima parte a intervalului o tendință crescătoare pentru: muncitorii necalificați, specialiști în diverse
domenii de activitate, lucrători în domeniul serviciilor, lucrători calificați și asimilați, operatori la
instalații și mașini; asamblări de mașini și echipamente.

2.1.3. Concluzii din previziunile privind cererea de forță de muncă pe termen mediu (20132020):
Studiul previzional realizat de INCSMPS în 2011 a furnizat estimări privind evoluțiile prognozate pentru
perioada 2013-2020 pe subgrupe majore de ocupații, activități economice (diviziuni CAEN). Structura cererii
potențiale pe domenii de pregătire relevante pentru ÎPT este prezentată în capitolul 5.7.2.
Pe baza informațiilor oferite de studiul previzional și a analizelor efectuate în CLDPS în contextul
specificului economic și de piața muncii ale regiunii și județelor, se poate estima un o pondere recomandabilă
a IPT din totalul ofertei educaţionale de aproximativ 60%, din care, cel puțin jumătate ar trebui să vizeze
Calculate ca procent al popluaţiei active civile, respectiv al populaţiei ocupate civile din totalul resurselor de muncă.
Resursele de muncă includ populaţia în vârstă de muncă, mai puţin persoanele pensionate anticipat şi cele în incapacitate
permanentă de muncă, la care se adaugă salariaţii sub şi peste vârsta de muncă şi alte persoane sub şi peste vârsta de
muncă aflate în activitate.
2
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calificări oferite prin învățământul profesional.
■ Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de
forţă de muncă – trebuie avute în vedere pentru:
▪ Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale:
regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)3
▪ Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în domeniul
tehnic, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de
calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

2. 2 Proiecția cererii de forță de muncă la nivel național
La nivel național, proiecția cererii potențiale de muncă (determinată pe baza modelelor econometrice de tip
panel) pentru scenariul moderat și cel optimist tendințele de evoluție pe orizontul de prognoză sunt staționare,
astfel că la orizontul anului 2020 cererea potențială se previzionează a fi cu 1% mai mare decât în 2010 în
ipoteza sceanariului moderat și cu 0,2% in ipoteza scenariului optimist, în timp ce pentru scenariul pesimist
cererea potențială se previzionează a fi cu 5% mai mică în 2020 față de 2010.
Pentru cererea înlocuită de forță de muncă tendințele la nivel național sunt de creștere în ipotezele scenariului
optimistși staționare în ipotezele scenariului moderat și ale celui pesimist.
Proiecțiile locurilor de muncă disponibile la nivel național (determinate prin însumarea valorilor care
reprezintă modificarea cererii potențiale față de anul anterior cu volumul cererii înlocuite) estimează o evoluție
staționară pe întreg intervalul de prognoză în sceanariul moderat, iar în scenariul pesimist o tendință de
scădere până la valori negative semnificând desființare de locuri de muncă. Nici în ipotezele scenariului
optimist, la nivel national nu se previzionează locuri de muncă disponibile în creștere decât după anul 2014.
Proiecțiile privind cererea potențială de forță de muncă pe activități economice (la nivel de secțiune
CAEN Rev1) se referă la cererea relevantă pentru IPT. La nivel național, dintre activitățile
economice pentru care se previzionează scăderi semnificative ale cererii potențiale de forță de
muncă, în ipotezele scenariului moderat, se evidențiază: agricultura, silvicultura și piscicultura,
precum și administrația publică și apărarea, în care se estimează scăderi pe întreg intervalul de
prognoză până în 2020. Creșteri pe tot parcursul intervalului de prognoză se estimează în comerț,
precum și în intermedieri financiare. Scăderi în perioada 2009-2013, urmate de creșteri între 2014 și
2020 se previzioneză în sectoarele industrie extractivă, industrie prelucrătoare, construcții și în
transport, depozitare si comunicații.
Tab.28
NAȚIONAL
Agricultura, silvicultura si
piscicultura
Industria extractiva
Industria prelucratoare
Energie electrica si termica, gaze
si apa
Constructii
3

2009

2011

2013

2015

2017

2020

2.596.683

2.456.539

2.296.622

2.156.965

2.104.751

2.056.431

106.640

105.596

103.212

111.650

113.248

115.568

2.033.790

2.066.304

2.055.425

2.176.045

2.215.992

2.274.896

170.392

169.055

165.055

175.101

176.689

179.033

646.708

629.588

639.096

663.272

676.872

696.756

PRAI – Plan regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic
PLAI – Plan local de acţiune
PAS – Plan de acţiune al şcolii (plan de dezvoltare instituţională adaptat pentru ÎPT)
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Comert

1.084.111

1.132.885

1.174.337

1.181.751

1.224.847

1.289.364

Hoteluri si restaurante
Transport, depozitare si
comunicatii

140.694

136.915

135.347

144.352

145.428

146.841

511.056

505.038

502.483

525.423

529.654

535.465

Intermedieri financiare
Tranzactii imobiliare, inchirieri si
activitati de servicii

100.425

105.948

110.707

110.817

115.384

122.234

205.857

201.690

198.556

212.674

214.494

216.919

Administratie publica si aparare

488.100

484.852

476.943

450.153

442.563

431.177

Invatamant

482.666

482.168

489.018

498.967

505.826

515.443

Sanatate si asistenta sociala
Celelalte activitati ale economiei
nationale

430.980

428.301

433.069

442.795

448.607

456.721

245.450

256.185

264.871

271.159

281.573

297.117

9.243.551

9.161.064

9.044.743

9.121.124

9.195.928

9.333.965

Total

Pe grupe ocupaționale, cererea potențială prognozată la nivel național, în ipotezele scenariilor moderat și
optimist, descrie configurații ocupaționale orientate către Agricultori și lucrători calificați în agricultură,
Meseriași și muncitori calificați în metalurgie, construcții metalice și asimilați, Alte ocupații asimilate
tehnicienilor și Operatori la mașini, utilaje și asamblori de mașini, echipamente și alte produse. În schimb, în
ipotezele scenariului pesimist, nu se previzionează locuri de muncă disponibile pentru nicio sub-grupă
ocupațională.
Evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învăţământului profesional şi tehnic este
estimată prin raportarea la distribuţia cererii de forţă de muncă într-o structură matriceală, realizată ca
intersecție dintre structura pe grupe ocupații și structura pe activități CAEN. Calcularea proiecției cererii
potențiale la intersecția COR și CAEN – în lipsa unor date valide cu privire la probabilitatea angajării într-o
ocupație dupa finalizarea studiilor dintr-un anumit domeniu – permite o evaluare prin metode analitice a
distribuției pe domenii de pregătire profesională a cererii potențiale de forță de muncă. Studiul menționează că
pentru ocupațiile din subgrupa agricultori și lucrători calificați în agricultură, s-a luat în considerare numai
populația salariată nu și alte categorii ale populației ocupate în această activitate (ca de exemplu lucrători
familiali neremunerați). Prin această corecție s-a dorit să se evite inducerea unor concluzii eronate bazate pe o
falsă cerere de înlocuire. Pe de altă parte, nu trebuie neglijat potențialul acestui sector, care reclamă ca o parte
din forța de muncă îmbătrânită care se va retrage din agricultura de subzistență să fie înlocuită de tineri
fermieri pregătiți pentru o agricultură competitivă. Deoarece datele avute la dispoziţie au permis realizarea
proiecţiilor doar în intersecţia subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN Rev2, pentru a detalia industria
prelucrătoare pe diviziuni s-a utilizat structura pe ocupaţii şi activităţi economice din Recensământul din anul
2002. Presupunând că structura populaţiei ocupate pe diviziuni în cadrul industriei prelucrătoare nu s-a
modificat de la data ultimului recensământ, s-a aplicat această structură la rezultatele proiecţiei cererii de forţă
de muncă pe subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN. Autorii studiului subliniază caracterul informativ
al estimărilor deoarece acestea s-au bazat pe informații statistice incomplete și pe ipoteza că au avut loc alocări
ale forței de muncă (și se va respecta înclinația și în viitor) strict în domeniul de activitate și în ocupația în care
se face pregătirea.
Structura cererii potențiale de forță de muncă în ipotezele scenariului moderat, la nivel național în
funcție de domeniile de formare ale IPT este prezentată în tabelul de mai jos, în evoluție
prognozată la orizontul anilor 2017-2020. Domeniul Mecanică concentrează în jur de un sfert din
cererea potențială de forță de muncă, iar importanța acestuia pare să crească la orizontul 2020, la fel
ca și domeniile Comerț și Economic care totalizează peste 25% din cererea potențială relevantă
pentru IPT. Și domeniile Electric, Electromecanică și Electronică automatizări cresc ca și pondere
în cererea potențială relevantă pentru absolvenții de IPT, însă ponderea lor se situează la nivele
relativ reduse. Cererea potențială pentru absolvenții domeniilor Fabricarea produselor din lemn și
Industrie alimentară este în scădere la orizontul 2020, la nivel național.
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2.1.

Prognoza structurii cererii potențiale, în ipotezele scenariului moderat, pe domeniide
formare profesională din IPT, la nivel național în perspectiva 2017-2020 (%)

Tab. 29
Domenii de formare
Agricultură
Chimie industrială
Construcţii instalaţii şi lucrări publice
Comerţ
Economic
Electric
Electromecanică
Electronică automatizări
Fabricarea produselor din lemn
Industrie alimentară
Industrie textilă şi pielărie
Materiale de construcţii
Mecanică
Turism şi alimentaţie
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnici poligrafice

%
3,9
1,3
8,2
12,6
14,5
5,3
3,6
4,2
1,4
0,8
9,0
1,3
24,1
7,8
1,9
0,2

2.4 Proiecția cererii de forță de muncă la nivel regional
In cadrul regiunii Centru, cererea potențială se încadrează pe o tendință ascendentă de-a lungul perioadei
2011-2020, în toate cele trei scenarii de proiecție, astfel încât la finele perioadei de proiecție cererea potențială
se previzionează a fi cu 5% față de valoarea din 2011.
Pe activități economice, în regiunea Centru în ipotezele scenariului moderat, la orizontul anului
2020, se estimează o creștere ușoară a cererii potențiale pentru forță de muncă per ansamblu.
Creșteri importante se înregistrează în industria prelucrătoare, comerț, transporturi, depozitare și
comunicații. La o scară mai mică, o tendință crescătoare pare să se profilze după 2013 în hoteluri și
restaurante, precum și în sectorul industriei extractive. Scăderi semnificative se estimează în
agricultură.
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Tab.30. Proiecția cererii potențiale de forță de muncă pentru regiunea Centru, pe activități
economice (nr. persoane):
REGIUNEA CENTRU

2009

2011

2013

2015

2017

2020

140.284

120.266

102.921

89.327

76.760

61.499

6.925

7.491

7.910

8.519

8.897

9.480

343.986

350.312

348.617

366.635

374.241

385.424

Energie electrica si termica, gaze si apa

21.179

21.018

20.526

21.732

21.937

22.239

Constructii

70.076

66.396

65.547

69.349

69.818

70.421

139.454

152.155

164.620

172.368

181.166

193.800

Hoteluri si restaurante

18.145

17.905

17.944

19.454

19.910

20.582

Transport, depozitare si comunicatii

55.632

55.228

55.322

59.590

61.184

63.813

Intermedieri financiare
Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati
de servicii

11.155

11.479

11.727

11.564

12.080

12.932

13.608

12.818

12.101

12.935

12.806

12.655

Administratie publica si aparare

54.422

55.801

56.603

55.483

56.414

57.790

Invatamant

62.881

64.338

65.296

67.525

70.283

73.485

Sanatate si asistenta sociala

48.238

47.320

47.222

47.701

47.722

47.675

Celelalte activitati ale economiei nationale

28.038

29.234

30.500

31.605

33.137

35.486

Agricultura, silvicultura si piscicultura
Industria extractiva
Industria prelucratoare

Comert

1.014.024 1.011.763 1.006.857 1.033.785 1.046.355 1.067.281

În regiunea Centru, în scenariul moderat, domeniile Fabricarea produselor din lemn și Industrie
textilă şi pielărie ocupă în cadrul cererii potențiale de forță de muncă poziții mai importante decât la
nivel național. După Mecanică în care se păstrează o pondere însemnată, domeniile care par să
coaguleze din ce în ce mai mult sunt Economic, Comerț și Turism și alimentație, după cum se poate
vedea în tabelul de mai jos.
Tab.31. Structura cererii potențiale, pe domenii de formare profesională din IPT, în ipoteza
scenariului moderat, în regiunea Centru în perspectiva 2017-2020:
Domenii de formare
Agricultură
Chimie industrială
Construcţii instalaţii şi lucrări publice
Comerţ
Economic
Electric
Electromecanică
Electronică automatizări
Fabricarea produselor din lemn
Industrie alimentară
Industrie textilă şi pielărie
Materiale de construcţii
Mecanică
Turism şi alimentaţie
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnici poligrafice
Total
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%
1,4
1,7
8,1
12,6
13,9
5,0
3,8
4,6
2,6
0,9
10,8
0,9
22,9
8,5
1,9
0,2
100,0

Tab.32. Structura cererii potențiale, pe domenii de formare profesională din IPT, în ipoteza scenariului
moderat, în județul Covasna, în perspectiva 2017-2020 (%):
%
Domeniul de educaţie şi formare profesională
Ponderi previzionate ale
cererii de formare
profesională
(%)
Agricultură
8
Chimie industrială
0
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
8
Comerţ
16
Economic
10
Electric
5
Electromecanică
3
Electronică şi automatizări
1
Fabricarea produselor din lemn
8
Industrie alimentară
4
Industrie textilă şi pielărie
10
Materiale de construcţii
0,5
Mecanică
16
Turism şi alimentaţie
7
- Protecţia mediului
3
- Silvicultură
Tehnici poligrafice
0,5

2.5 Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante
înregistate la AJOFM
Învăţământ profesional şi liceal tehnologic
Profilul dominant al cererii de forţă de muncă la nivel regional pare să fie dat de următoarele domenii (în
ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): mecanică, comerţ, construcţii, economic,
industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie, electric, electromecanic,
electronică automatizări, industrie alimentară, materiale de construcţii, silvicultură
La nivelul județului, toate domeniile au înregistrat o tendinţă de scădere a locurilor de muncă, dar şi evouluţii
fluctuante ale numărului de şomeri cu tendinţe de creştere - pe ansamblul judeţului. Balanţa locuri de muncăşomeri este deficitară practic pentru toate domeniile de pregătire
Şcoala postliceală
Pentru şcoala postliceală, se desprind domeniile: comerţ, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică,
economic, informatică, construcţii, instalaţii, arhitectură, sistematizare – domenii cu dinamica pozitivă la
nivel regional şi în majoritatea judeţelor din regiune: tendinţă de creştere a locurilor de muncă şi balanţă
favorabilă locuri de muncă-şomeri.
Dintre grupele de ocupaţii de interes pentru şcoala postliceală, cu cerere în creştere şi balanţă locuri de muncăşomeri favorabilă la nivel regional sau cu tendinţă spre un echilibru relativ, se remarcă mai ales:
➢ În domeniul economic: Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiare, Funcţionari de
programare şi urmărire a producţiei, Functionari expeditie si alti agenti poștali
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➢ În domeniul comerţ: Agenţi în activitatea financiară şi comercială, Agenţi comerciali şi mijlocitori de
afaceri
➢ În domeniul servicii: Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul, Designeri, decoratori si alti
tehnicieni in domeniul artei, Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate
➢ În domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică: Asistenti medicali generalisti, Infirmiere si ingrijitoare in
institutii de ocrotire sociala si sanitara, Personal specializat pentru îngrijire si supraveghere la
domiciliu, Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara, Asistenti farmacisti si
laboranti, Fizioterapeuti si asimilati
➢ În domeniul construcţii, instalaţii, arhitectură, sistematizare: Tehnicieni constructori
➢ În domeniul informatică: Tehnicieni operatori echipamente calcul, Programatori ajutori
➢ În domeniul transporturi: Funcţionari în transporturi
Învăţământul superior
Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de locuri de muncă vacante la
nivel regional, se desprind cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu o evoluţie în scădere sau
fluctuantă a numărului de şomeri dar cu balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri (în ordinea numărului de
locuri de muncă vacante la nivel regional în 2007): specialişti în informatică, ingineri constructori,
specialişti în sistemul financiar, specialişti în administraţia publică
La aceştia se adaugă inginerii mecanici cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă (cel mai mare număr de
locuri de muncă vacante la nivel regional) în paralel cu scăderea numărului de şomeri, dar cu balanţă
deficitară locuri de muncă-şomeri (cu tendinţă de ameliorare).
Creştere a locurilor de muncă vacante la nivel regional s-a înregistrat şi pentru economişti (exclusiv
specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar) - cu cel mai mare număr de locuri de muncă la
nivel regional în 2007 după mecanică, jurişti,
ingineri electronişti în transporturi, poştă şi
telecomunicaţii, în paralel însă cu o evoluţie fluctuantă, contradictorie, de creştere a numărului de şomeri şi
raport nefavorabil locuri de muncă-şomeri.

2.6 Implicaţii pentru ÎPT
➢ Rata şomajului peste media la nivel naţional și regional, şomajul ridicat al şomajului tinerilor şi
şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la:
▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
▪ abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul
întregii vieţi
▪ implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind
oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.
▪ parteneriate active cu agenţii economici, AJOFM, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la
integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar.
➢ Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de
formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională
accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la
cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca
furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere:
▪ creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la
schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi
▪ adecvarea calificării cu locul de muncă
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▪
▪

reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii
recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală
şi informală
▪ diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la
distanţă, consultanţă, etc.
➢ Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de
forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru:
▪ Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale:
regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)4
▪ Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare
▪ Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în
construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea
nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi
dezvoltarea rurală.
➢ Priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală vizează modernizarea a
agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural.
Implică din partea şcolilor din domeniu, în parteneriat toţi cu factorii interesaţi:
▪ Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – presupune creşterea nivelului
de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, procesarea
primară a produselor agro-alimentare)
▪ Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea agroturismului,
a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea
serviciilor
▪ Implicarea în programe de formare continuă pe două componente:
- formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive
- reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi
➢ Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:
▪ Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural
▪ Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate
▪ Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii
defavorizate economic şi social

2.7 Contextul european
Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei de muncă,
constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE.
In mai 2009, Consiliul pentru educatie5 a adoptat concluziile pentru definirea unei agende politice
pentru decada post-Lisabona – „Education and Training 2020" („ET 2020”).
ET 2020 – cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării
profesionale in perspectiva anului 2020 – stabileste 4 obiective strategice si 5 benchmrark-uri.
PRAI – Plan regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic
PLAI – Plan local de acţiune
PAS – Plan de acţiune al şcolii (plan de dezvoltare instituţională adaptat pentru ÎPT)
5
Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și
formării profesionale („ET 2020”)
4
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Obiective strategice pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării pentru perioada
până în 2020:
1.

Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității.
Vizează, printre altele: • Strategii de învățare pe tot parcursul vieții • Instrumente de referință europene •
Parcursuri educaționale mai flexibile • Valorizarea educației non-formale și informale • Calitatea
sistemelor de orientare și consiliere • Dezvoltarea unor noi forme de învățare și utilizarea unor noi
tehnologii de predare-învățare • Mobilitate în scop educațional (cursanți, profesori, formatori).

2. Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării.
Vizează, printre altele: • Competențele de bază (alfabetizare, matematică, știință și tehnologie,
competențe lingvistice) • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a managerilor
din educație • Asigurarea calității • Utilizarea eficientă și durabilă a resurselor

3. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active.
Vizează, printre altele: • Programe remediale, de prevenire și recuperare părăsirii timpurii a
școlii • Educația și îngrijirea timpurie • Echitate și diversitate
4.

Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de
educație și formare.
Vizează, printre altele: • Parteneriatele între mediul de afaceri, educație și formare profesională,
cercetare • Competențele transversale-cheie, educația antreprenorială, alfabetizarea digitală •
Medii de învățare inovatoare.

Benchmark-uri pentru 2020, adoptate in cadrul ET 2020:
1) Până în 2020, în medie cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare dea lungul vieții6.
2)

Până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competențe scăzute de citire, matematică
și științe exacte7 ar trebui să fie mai mic de 15 %.

3) Până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învățământul terțiar8, ar
trebui să fie de cel puțin 40 %.
4) Până în 2020, proporția abandonului școlar timpuriu din sistemele de educație și formare ar trebui să
fie sub 10 %.
5) Până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea
obligatorie la școala primară ar trebui să beneficieze de educație preșcolară.
Benchmark-urile 3 și 4 de mai sus, adoptate în cadrul ET 2020, au primit apoi o și mai mare importanță prin
includerea lor între cele 5 obiective majore (headline targets) ale strategiei care definește dezvoltarea
economico-socială a Europei pentru anul 2020 (Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, ecologică și
favorabilă incluziunii).
Strategia EUROPA 20209 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei, care să ajute
Uniunea, să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și
formare în cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă).
6

Sursă: OCDE/PISA
Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE).
9
Adoptată de Comisia Europeană în 3 martie 2010 şi de Consiliul European în 17 iunie 2010.
7
8
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Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc:
- creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
- creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării
resurselor, mai ecologice şi mai competitive;
- creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă,
care să asigure coeziunea socială şi teritorială.
Pe baza acesor priorități, strategia UE definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:
− Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, să ajungă la cel puțin
75%10.
− Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare
− Obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 1990, sau cu
30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea la 20% a ponderii energiei regenerabile în
consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990
− Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu11 la maximum 10%12 și creșterea procentajului
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii superioare la cel puțin 40%13 în
2020;
− Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie14
➢ Strategia UE-2020 este însoțită de șapte inițiative emblematice (“Flagship initiatives”), menite să
stimuleze sinergia politicilor și programelor în sprijinul realizării de progrese în cadrul fiecăreia din cele
trei teme prioritare, după cum urmează: „Agendă digitală pentru Europa”, “O Uniune a inovării”,
“Tineretul în mişcare”, “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, “O politică
industrială pentru era globalizării”, “Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”, “Platforma
europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”.

Dintre angajamentele și măsurile propuse în cadrul inițiativelor emblematice cele mai relevante
pentru piața muncii, educație și formare profesională sunt: “O Uniune a inovării”, “Tineretul în
mişcare”, “Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”.

Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei
Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003),
abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult
învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională
12
Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei
13
de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei
14
La nivelul UE, însemna scoaterea a peste 20 de milioane de persoane din sărăcie. Pragul național de sărăcie este
stabilit la 60% din venitul mediu disponibil în fiecare stat membru
10
11
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2.8 Contextul naţional
În plan naţional, Programul Naţional de Reformă (PNR) 2011 – 2013, adoptat de către Guvernul României
la 29 aprilie 2011, constituie platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică
a României în concordanţă cu politicile Uniunii Europene și reprezinta instrumentul de transpunere, la
nivel national, a obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Țintele pentru anul 2020, asumate de România prin PNR 2011-2013 sunt următoarele:
− Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta 20-64 de ani: 70%
− Investitíțiilor în cercetare-dezvoltare: 2% din PIB
− Reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea la 24% a ponderii energiei regenerabile
în consumul final de energie, creşterea cu 19% a eficienţei energetice
− Rata abandonului școlar timpuriu: 11,3%; Rata populației cu vârsta de 30-34 de ani absolventă a
unei forme de educație terțiară: 26,7%;
− Reducerea cu 580.000 a numărului de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 stabileşte o nouă viziune asupra învăţământului şi în particular asupra
IPT. Legea statuează rolul esenţial al documentelor strategice de planificare de nivel regional, judeţean şi
local în distribuţia teritorială şi pe calificări a ofertei de formare profesională. Conform principiilor care
guvernează învăţământul preuniversitar şi superior menţionate în lege, structurile manageriale consultative au
rol esenţial din perspectiva asigurării principiului relevanţei în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de
dezvoltare personală şi social-economice şi a principiului fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare.

2.9 Indicatori de context specifici
2.9.1 Contextul demografic şi populaţia şcolară
Cuprinderea şcolară în toate nivelurile de învăţământ:
Anul
școlar
Total

20112012
37610

20122013
37121

20132014
36322

20142015
35344

20152016
34379

20162017
33721

20172018
33126

20182019
32950

20192020
32430

20202021
32180

Feminin

18279

18219

17982

17491

16946

17132

16331

16109

15885

15788

Masculin

19331

18902

18340

17853

17433

16589

16795

16841

16545

16392

Se menține tendința descrescătoare în privința numărului total de elevi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011-2012: - 589 elevi
2012-2013: - 489 elevi
2013-2014: - 799 elevi
2014-2015: - 978 elevi
2015-2016: - 965 elevi
2016-2017: - 658 elevi
2017-2018: - 595 elevi
2018-2019: - 176 elevi
2019-2020: - 520 elevi
2020-2021: - 250 elevi
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20172018

20182019

20192020

20202021

7383

7162

7015

6825

6687

6612

6614

6401

6075

Urban

4217

3456

3401

3216

3084

3041

3278

3294

3241

3087

Rural

4966

3927

3761

3799

3741

3646

3334

3320

3160

2988

Total

9987

11700

11668

11614

11406

11203

11114

11091

10907

10781

Urban

4241

5077

5199

5244

5194

5043

5248

5275

5193

5159

Rural

5746

6623

6469

6370

6212

6160

5866

5816

5714

5622

Total

9126

9126

9103

9006

8785

8650

8379

8334

8213

7983

Urban

4546

4492

4479

4400

4363

4357

4453

4391

4354

4185

Rural

4580

4634

4624

4606

4422

4293

3926

3943

3859

3798

Total

8479

7656

7036

6057

5632

5263

5131

5013

4978

5132

Urban

8479

7656

7036

6057

5632

5263

5131

5013

4978

5132

Total

0

306

529

997

1228

1491

1517

1527

1539

1584

Urban

0

306

529

997

1228

1491

1517

1527

1539

1584

Total

830

933

824

655

503

427

373

371

392

335

Urban

830

933

824

655

503

427

373

371

392

335

37610

37121

36322

35344

34379

33721

33126

32950

32430

31890

Total

20162017

9183

Învăţământ
postliceal

20152016

Total

Învăţământ
profesional

20142015

Învăţământ
preşcolar

Învăţământ
liceal

20132014

Mediu de
rezidenţă

Învăţământ
gimnazial

20122013

Tip de
învăţământ

Învăţământ
primar

20112012

2.9.2 Evoluţia efectivelor de elevi înscriși la început de an școlar:

2.10 Parteneri actuali şi potenţiali
Liceul Economic, “Berde Áron”din Sf.Gheorghe desfăşoară activităţi intense de parteneriat,
vizând trei niveluri:
 Parteneriate cu agenţi economici - prin Contracte de Parteneriat;
(Harta parteneriatului)
 Parteneriate cu alte unităţi şcolare din ţară şi din străinătate
 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 Covasna , Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică, Junior Achivement Romania ş.a..
Pentru anul şcolar 2020-2021 activităţile în parteneriat sunt descrise şi planificate în
Planurile operaţionale pentru reţele de colaborare interne şi externe, documente incluse în
PAS.

35
PAS Liceul Economic “Berde Áron” Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Actualizat decembrie 2021

2.11 Activităţile celorlalte şcoli şi ale furnizorilor privaţi de instruire din zonă
Observaţiile fac referire doar la profilurile specifice Liceului Economic“Berde Áron”:
Domeniul SERVICII:

Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi din Sf. Gheorghe




Liceul Tehnologic Apor Peter din Tg. Secuiesc
Liceul Korosi Csoma Sandor din Covasna
Liceul ”Baroti Szabo David” din Baraolt

Există firme particulare care oferă servicii în pregătire profesională pentru adulţi în
comerţ, alimentaţie publică, estetica şi igiena corpului omenesc.
2.12 Analiza mediului intern
2.12.1 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:
2.12.1.1
Elevilor le sunt puse la dispoziţie declaraţia și misiunea şcolii, Oferta
curricularăşi Oferta educaţională a şcolii prin materiale şi activităţi de promovare.
2.12.1.2
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 );
2.12.1.3
În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru
recuperarea cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi:
rapoarte catedre);
2.12.1.4
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).
2.12.1.5
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
2.12.1.6
Există pregătire suplimentară de performanţă pentru olimpiade şi
concursuri şcolare, examene de bacalaureat şi de certificare a competenţelor
profesionale.
2.12.1.7
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.
2.12.1.8
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,
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elevi, profesori, mapele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor, portofoliile
elevilor, rezultatele la evaluarea iniţială, continuă şi sumativă, urmărirea integrării
socio-profesionale după absolvire.
2.12.1.9
În activitatea didactică desfăşurată la clasă profesorii utilizează strategii
şi metodespecifice
2.12.1.10 Există înregistrări privind evoluţia ulterioară a absolvenţilor (prin
colaborare cu AJOFM, agenţi economici parteneri, universităţi). Se urmăreşte
comportamentulşi inserţia socio-profesională a absolvenţilor.
2.12.1.11 Introducerea învățământului dual începând cu anul școlar 2018-2019;
2.12.1.12 Rezultate bune la examenele de bacalaureat şi absolvire a şcolii
profesionale (sursa: statisticile şcolii);
2.12.1.13 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.
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 examenul de bacalaureat);
9. Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a
elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora și a numărului mare de navetiști
în rândul elevilor;
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;
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•
•
•

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.

•

2.12.2

Materiale şi resurse didactice

PUNCTE TARI:
2.12.2.1 Există resurse materiale care sprijină procesul de învăţare, însoţite de instrucţiuni de
funcţionare clare, uşor de înţeles.
2.12.2.2 Se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa, gradul de
adecvare şi utilizare a echipamentelor folosite în procesul de învăţare.
2.12.2.3 Elevii au acces la resursele didactice
2.12.2.4 Resursele didactice de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să
participe integral sau pe grupe la procesul de învăţare.
2.12.2.5 S-a obţinut finanţare prin Programul Phare 2004-2006 pentru dotarea
laboratoarelor tehnologice şi a atelierului şcolii pentru nivelul 2 şi 3 de calificare.
2.12.2.6
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).
2.12.2.7 Dotare bună cu echipament IT: 9 calculatoare/100 elevi
2.12.2.8 77 laptopuri, 5 videoproiectoare achiziționate din programul ROSE
2.12.2.9 413 tablete achiziționate din finanțare din partea Cosiliului Local Sfantu-Gheorghe
2.12.2.10
Şcoala dispune de o sală nouă de sport cu 150 locuri.
2.12.2.11
Achizitionarea a 40 bucati de PC pe parcursul anului financiar 2015,
respectiv 30 bucati PC pe parcursul anului financiar 2018 din partea Consiliului Local
(cota parte din parcarile municipale)
2.12.2.12
Dotarea scolii cu mobilier scolar nou pentru 4 sali de clasa in anul scolar
2016-2017
2.12.2.13
Reinnoirea sistemului de supraveghere video al scolii, din resurse
proprii in valoarede 18.445lei
2.12.2.14
Achizitionarea de perdele verticale in cancelarie in valoare de 1157 lei,
respectiv lasecretariat, contabilitate si directiune din sponzorizari
2.12.2.15
Avem platforma pentru predarea online , G Suite aflat la dispoziția
elevilor,profesorilor
2.12.2.16
Am primit ca donatie, prin sponzorizare un printer multifunctional

PUNCTE SLABE:
1. Biblioteca este informatizată în proporție de 80%
2. Nu există suficiente materiale didactice pentru învăţarea limbilor străine
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3. Nu există decât cantităţi foarte mici de substanţe pentru laboratorul de chimie
4. 50% din resursele didactice nu sunt adecvate unui studiu independent eficace
5. Uzura morală a calculatoarelor din dotarea şcolii.
2.12.3 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:

2.12.2.18
2.12.2.19
100%
2.12.2.20

2.12.2.17
În cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii
trei ani, elevii şcolii noastreau obţinut rezultate bune la nivel
judeţean ;
promovabilitatea la examenele de bacalaureat din ultimul an a crescut ;
promovabilitatea la examenele certificarea competenţelor profesionale a fost
Implicarea adecvata a elevilor în activităţi extracurriculare;
2.12.2.21
la liceu zi, în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a
fost foarte scăzut, între 0 -2%;
2.12.2.22
50% - 60% dintre absolvenţii de liceu continuă
studiile la nivel universitar saupostliceal;

PUNCTE SLABE:
absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu
(sursa: evidenţele şcolii privind absenţele);
2.
numeroase medii la purtare sub 7 datorate numărului mare de absenţe ale
elevilorsancţionate, conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare.
3. procent mic al elevilor cu medii generale cuprinse între 9-10
1.

2.12.3 Consilierea şi orientarea vocaţională oferită
elevilorPUNCTE TARI:
2.12.3.1 S-a constituit echipa de orientare şi consiliere vocaţională
2.12.3.2 S-a elaborat programul de orientare şi consiliere vocaţională
2.12.3.3
S-au făcut activităţi de diseminare cu diriginţii claselor a IX-a şcoala
profesională şi a IX-a liceu
2.12.3.4
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”)
2.12.3.5
Au fost informaţi elevii şi părinţii cu privire la posibilitatea schimbării
traseelor de formare şi a programelor de învăţare
2.12.3.6 S-au încheiat protocoale de parteneriat cu partenerii economici, sociali
şi educaţionali
2.12.3.7 Există psiholog şcolar cu ½ normă.
2.12.3.8 S-a elaborat CDL împreună cu partenerii în beneficiul carierei elevilor
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2.12.3.9
S-au desfăşurat activităţi în parteneriat cu instituţii de învăţământ
superior pentruorientarea şi consilierea elevilor de clasa a XII-a liceu
2.12.3.10
S-au desfăşurat activităţi de consultanţă pentru identificarea surselor
de informareprivind piaţa muncii, descrierea meseriilor
2.12.3.11
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
2.13 Analiza portofoliului de produse
Liceul Economic „Berde Aron” reprezintă un centru de interes pentru tinerii din zona Sf.
Gheorghe, oferind două rute educaţionale, liceul tehnologic şi şcoala profesională (cu toate
cele trei nivele de calificare).
Transpunând oferta educaţională a Liceul Economic “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.
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 şi depunând
eforturi în vederea actualizării acesteea cu ajutorul partenerilor interesaţi de profilul pregătirii
profesionale al personalului angajat în prezent sau în viitorul imediat.
2.14 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 2018-2019 sa realizat diseminarea informaţiilor către toţi membrii personalului, constituirea Comitetului
pentru asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice. În anul şcolar 2019-2020 acest
proces continuă prin elaborarea Planului operaţional privind asigurarea calităţii şi a
Planului operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul
calităţii, documente incluse în PAS.
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2.15 Resurse fizice şi umane
• Resurse fizice:
Liceul Economic “Berde Aron”dispune de 3 clădiri, în clădirea cea veche există:
-

20 săli de clase

-

2 laboratoare de informatică

-

2 laboratoare şi 2 ateliere de specialitate
bibliotecă (aproximativ 15.000 volume),

Clădirea 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.
Noua sală de sport cu 150 locuri, dată în folosinţă pe parcursul anului şcolar 2014-2015.
În anul școlar 2020-2021 să se dezvolte infrastructura sportivă a curții școlii prin
intermediul unui în colaborare cu Primăria Sfântu-Gheorghe.
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, Asociația Barabás Endre -sponzorizări
3. Spaţiile de specialitate sunt adecvate activităților în desfășurare
4. Spaţiile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi şi sunt uşor de
localizat
5. Din partea Consiliului Local am primit resurse financiare pentru achizitionarea a 200
de banci individuale, masti de protectie, materiale sanitare necesare perioadei de
pandemie
6. Din Proiectul ROSE 127.559 lei, pentru plata cadrelor didactice şi echipei de
management in valoare de 80.039 lei și dotări cu echipamente IT in valoare de 47.520 lei
(9 buc laptop Assus Intel I5, 1 buc. Xerox A3 multifunctional color, 1 buc.
Videoproiector, flipchart magnetic 5 buc, imprimanta multifunctionala 2 buc., 20 buc
mouse )
7. Partenerul economic BERTIS SRL susţine activitatea atelierului şcoală, prin asigurare de
materii prime şi dotări
PUNCTE SLABE :
1. Veniturile extrabugetare din activitatea de producţie sunt nesemnificative
2. Costurile cazării în internat şi mesei sunt accesibile unui număr mic de elevi proveniţi
din mediul rural ceea ce a dus la câteva cazuri de abandon şcolar
2.7.2. Resurse umane:
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o Personalul şcolii este format din 40 cadre didactice; personal didactic auxiliar 8,
personal nedidactic 11
o În rândul cadrelor didactice din şcoală există 3 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 95% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului
ocupat, prestând servicii de calitate.
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:
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 Câțiva din personalul didactic nu se implică deloc, manifestă rezistenţă la schimbare
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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
2.16 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
formareprofesională
2.16.8
Îmbunătăţirea accesului la informare
2.16.9
Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesionalã a adulţilor
2.16.10 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional
al Calităţii (în special pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de
calculator, educaţie la cerere)
2.16.11 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din
medii defavorizate
2.16.12 Orientarea şi consilierea privind cariera
2.16.13 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene
2.16.14 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de
elaborareproiecte şi programe;
2.16.15
Dezvoltarea
departamentului de
marketing
educaţional.
Promovarearezultatelor şi valorilor şcolii
2.16.16 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar
2.16.17 Consilierea părinţilor
2.16.18 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare
(dotări atelier, laboratoare, informatizare bibliotecă, mobilier, scăderea risipei de
apă, electricitate, obţinerea resurselor extrabugetare).
2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.16.5
2.16.6
2.16.7
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Partea 3-PLAN OPERAȚIONAL 2021-2022
● Creşterea proporţiei absolvenţilor în domeniile Serviciilor
● Generalizarea învăţării informatizate
● Cuprinderea tuturor elevilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă
● Asigurarea coerenţei procedurilor de evaluare şi a examenelor pe bazastandardelor
naţionale adecvate ciclurilor de învăţământ.
● În domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale se vor avea învedere:
- accesul egal la educaţie în toate ciclurile de învăţământ;
- asigurarea manualelor şcolare;
- asigurarea condiţiilor de însuşire a limbii române,limbii materne și a limbilor de
circulație internațională;
- promovarea interculturalităţii.
● Susţinerea tinerilor capabili de performanţă
● Aplicarea proiectului ROSE pentru elevii cu greutăți în învățare și lipsuri financiare
● Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi deasistenţă
psihopedagogică.
● Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul ei.
● Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţiesănătoasă,
cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.).
Derularea proceselor de reformă iniţiate de Ministerul Educaţiei Naționale în
învăţământul preuniversitar, descentralizarea şi managementul calităţii, compatibile şi
convergente cu direcţiile europene de dezvoltare a sistemelor de educaţie şi formare
profesională, reprezintă componente centrale ale activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean
Covasna.
Eficienţa şi calitatea educaţiei, ca premise fundamentale ale coeziunii sociale, ale
cetăţeniei active, ale creşterii economice şi ale dezvoltării umane, sunt elemente de bază în
definirea obiectivelor activităţii Inspectoratului Şcolar. În acest context, proiectarea activităţii
porneşte de la direcţiile majore de reformă iniţiate de MEN, prin care se urmăreste, pe de o
parte, dezvoltarea unui sistem unitar de asigurare a calităţii aplicabil pentru toate nivelurile şi
formele de învăţământ, pe de alta parte, aplicarea principiilor care fundamentează această
politică.
BAZA LEGISLATIVĂ
Planul operaţional al Liceul Economic ,,Berde Áron’’ este conceput în conformitatecu
următoarele acte normative:
1. Legea Educatiei –nr. 1/2011cu completările ulterioare;
2. Metodologii de aplicare ale Legii 1/2011;
3. Legea nr. 35 / 2007 privind cresterea sigurantei în unitățile de învățământ;
4. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
5. Regulamentul
de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat prin O.M. nr. 5.447/31.08.2020;
O.M.Ed.C. nr.5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuarii studiilordupă
finalizarea învatamântului obligatoriu;
6. Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5549 din 5 noiembrie 2021 privind
structura anului școlar 2021-2022,
7. Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu
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prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.
8. Ordinul nr. 5.457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii înînvățământul
liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.
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PLANUL OPERAȚIONAL

Anul școlar 2021-2022
PRIORITATEA 1: Creșterea calității în procesul educațional
Obiectiv strategic nr.1: Dezvoltarea profesională a resursei umane și a strategiilor didactice care facilitează învăţarea centrată pe elev, pentru
ridicareacalităţii actului instructiv-educativ
Ținte strategice:
1. Dezvoltarea resursei umane prin parcurgerea de programe de formare continuă – cu creștere de 5 % a nr. de participanți în 2021-2022
2. Abordarea metodelor învățării centrate pe elev și a practicilor școlii incluzive
Participarea cadrelor didactice la mobilități tip Erasmus+ T V E T
Context: Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare-învățare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt
variate, dar uneori insuficient adaptate stilurilor individuale de învățare, abilităților şi motivării fiecărui elev. Comunicarea profesor-elev şi
elev-elev trebuie încurajată mai mult, în procesul de predare-învățare.
Biblioteca școlii dispune de un spațiu adecvat şi deține un număr de aproximativ 14929 volume, dar lipsesc apariții editoriale noi, în
domeniul pur tehnic cu precădere. Există o sală media echipată cu tablă interactivă, 2 laboratoare de informatică și de asemenea există 4
videoproiectoare și calculatoare aferente. Cabinetele școlare de specialitate necesită reabilitate și dotare.
Există parteneriate cu instituții școlare din Ungaria, Polonia și avem cereri de parteneriate din partea Greciei și Germaniei prin proiectul
ERASMUS, deci avem acces la fonduri europene pentru facilitarea mobilităților internaționale.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ceanume
trebuie să se întâmple?)
1.1 Proiectarea riguroasă a
tuturor activităţilor la nivelul
fiecărei structuri funcţionale
din şcoală

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Planuri manageriale/Planuri de
activități

Data până la care
vor fi finalizate
Septembrie
Octombrie 2021

Parteneri:

Cost:

Cadre didactice

Neestimat

Echipa managerială
Cadre didactice
Şefi comisii metodice
Şefi compartimente
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Persoana
responsabile/persoane

Sursa de
finanţare

1.2. Proiectarea didactică
să se realizeze astfel
încât să promoveze
parcurgerea eficientă a
curriculumului, învățarea
centrată pe elev și
ameliorarea rezultatelor
învățării

Proiectare didactică eficientă

1.3.Folosireade către
profesori astrategiilor
moderne de predare;

Îmbunătățirea rezultatelor
învățării la elevi

An școlar

1.4. Revizuirea Curriculum
în DezvoltareLocală, în
colaborare cu agenții
economici parteneri

CDL atractiv și instructiv

Septembrie 2021

1.5.Colaborarea şcolii
cu Casa Corpului
Didactic şi alte instituţii
abilitate în vederea
parcurgerii de către
cadre a unor cursuri de
formare/ perfecționare
legate de ţinta propusă.
1.6.Dezvoltarea
bibliotecii prin achiziții
de carti recomandate,
auxiliare curriculare și
cărți de specialitate
1.7.Instruirea cadrelor
didactice pentru a folosi
cu uşurinţă mijloacele IT

Obţinerea de informaţii
referitoare la nevoile de
instruire, educaţie şi formare

Octombrie 2021

Conf. Calendarului

Consiliul de
administraţie CEAC
Cadre didactice
Echipa managerială

Neestimat

Cadre didactice
Şefi comisii metodice
Şefi compartimente
Consiliul de
administraţie CEAC
Cadre didactice
Cadrele didactice
Informatician
Bibliotecar

Cadre didactice

Responsabilul cu
dezvoltarea
profesională a cadrelor
didactice

Neestimat

Buget

Directori
Responsabil AC
Tehnologii

Agenti
economici

ISJ Covasna
CCD – Covasna
Alţi furnizori de
formare

Neestimat

ISJ Covasna
CCD – Covasna
Alţi furnizori de
formare

Neestimat

Nedeterminat

Nr.de volume crescut
Permanent

25 % din cadrele didactice
aplicã metodele active de
învăţare
40% din conţinuturile
programei şcolare sunt predate
informatizat- cu ajutorul soft-

Echipa managerialã a
şcolii
Conf. Activităților
planificate

10000
lei

Responsabilii
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Buget Extrabugetar
Buget Extrabugetar

ului specializat

comisiilor metodice
Informatician

1.8 Dotarea sălilor de clasă,
a cabinetelorși
laboratoarelor cu
echipamente IT menite să
faciliteze învățarea

1.9 Căutarea de
Candidaturi pentru mobilități de
colaborări internaționale personal. Mobilități efectuate
pentru elevi și cadre
didactice cu finanțare din
fonduri europene

Echipa managerialã a
şcolii
Informatician Contabil

Conf. Ghidului
aplicantului
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Echipa managerialã a
şcolii
Comisie proiecte
internaționale
Informatician
Contabil

ISJ Covasna
Insp.Proiecte
internaționale

Grant
acordat

Fonduri
europene

Partea 4. – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
4.1. Consultare, monitorizare și evaluare
4.1.1. Consultarea
Acțiuni 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 informații:
1. 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)
2. 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)
3. Documente de prezentare şi promovare a şcolii
4. Site-uri de prezentare a judeţului Covasna
5. PRAI 2016-2025 Centru
6. PLAI 2016-2025 Covasna
7. Site-ul INSSE-Covasna
8. Date statistice - AJOFM Covasna
9. Chestionare, discuţii, interviuri
10. Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală
4.1.2.Monitorizare și 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;
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• 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

4.1.3. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare
Frecvenţa monitorizării

Datele întâlnirilor
de analiză

lunar

decembrie 2021,
martie 2022

Moraru Katalin
Deak Magdalena

trimestrial

decembrie 2021
aprilie 2022

Gazdag Ildikó
Simon Edith

trimestrial

decembrie 2021
aprilie 2022

Analiza informaţiilor privind
progresul realizat în atingerea
ţintelor
Stabilirea metodologiei de
evaluare, a indicatorilor de
evaluare şi a impactului asupra
comunităţii
Prezentarea generală a
progresului realizat în atingerea
ţintelor

Simon Edith

anual

Iunie 2022

Consiliul
de
administraţie al şcolii

anual

Septembrie 2021

Simon Edith

anual

Iunie 2022

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

Consiliul
administraţie

anual

Iunie 2022

Tipul activităţii
Intocmirea seturilor de date
care să sprijine monitorizarea
ţintelor
Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor
individuale
Comunicarea acţiunilor
corective în lumina rezultatelor
obţinute

Responsabilitatea
monitorizării
evaluării
Simon Edith

şi

de
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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:
- Învăţământ profesional tehnic
- curriculum la decizia şcolii
- curriculum în dezvoltare locală

ÎPT
CDS
CDL

Director,
Prof. Simon Edith
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