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NECESITATEA ŞI  OPORTUNITATEA ELABORĂRII  PAS 

 

         Planul de acţiune al şcolii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare 

profesională prin învăţământul profesional şi tehnic în perspectiva anului 2025. El poate fi utilizat pentru 

identificarea nevoilor de formare profesională şi de către alte unităţi din învăţământ sau furnizori. 

        Structura PAS 2020-2025 şi modalităţile de realizare ale acestuia se bazează pe recomandările formulate în 

Planul regional de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesionl şi tehnic (PRAI), Planul local de acţiune 

pentru învăţământul profesional şi tehnic (PLAI), Manualul privind efectuarea de analize economice necesare 

planificării în învăţământul profesional şi tehnic şi Ghidul de elaborare a Planurilor de Acţiune/Dezvoltare ale 

şcolii . 

Faţă de Planul de Acţiune al Şcolii 2015-2020,  prezentul plan cuprinde următoarele elemente de noutate: 

 foloseşte cu precădere date provenind de la Institutul Naţional de Statistică şi de la Direcţia Judeţeană de 

Statistică; 

 include şi analiza mediului extern ceea ce presupune o diagnoză a mediului demografic şi economic, a 

pieţei muncii şi a ofertei şcolilor IPT 

         Aceste documente de planificare a ofertei de şcolarizare vor sta la baza elaborării: 

 propunerilor de plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2020- 2021 şi pentru următorii ani şcolari; 

 susţinerea măsurilor privind optimizarea procesului de învăţământ; 

 consilierea şi orientarea elevilor prin grija profesorilor; 

 susţinerea cererilor de finanţare a unor proiecte în folosul elevilor unităţii şcolare. 

         În baza nevoilor identificate, cât şi a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost propuse următoarele 

direcţii strategice pentru perioada 2020-2025 : 

1) Adaptarea planului de şcolarizare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi în 

concordanţă cu opţiunile elevilor. 

2) Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare din mediul urban sau rural. 

3) Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi dezvoltarea unui învăţământ incluziv prin: 

a) creşterea gradului de includere a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul tehnic; 

b) asigurarea de şanse egale în educaţie; 

c) sprijinirea grupurilor defavorizate; 

4) Dezvoltarea activităţii de consiliere şi orientare profesională bazată pe un mecanism local de date prelucrate 

şi diseminate necesare orientării profesionale; 

5) Dezvoltarea activităţii de mentorat în vederea creşterii ratei de absolvire şi de tranziţie la nivel local; 

6) Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurenţial pentru a fi competitivi 

în spaţiul european. 

       Au fost realizate consultări pe marginea documentului atât în cadrul Comitetelor Locale pentru Dezvoltarea 

Parteneriatelor Sociale, cât şi cu factorii de decizie (ISJ Timiș, Primăria Lugoj). 

DEFINIREA ETAPELOR IN REALIZAREA PAS ŞI CATEGORII DE RESURSE UTILIZATE 

 Acţiunile urmate în vederea elaborării PAS-ului: 

 

 

    

                                 INTRODUCERE 
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 Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor; 

 Consultarea PRAI, PLAI şi a ghidului de întocmire a PAS-ului ; 

 Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS; 

 Culegerea informaţiilor necesare elaborării PAS prin chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor, agenţilor economici. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel 

regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI; 

 Stabilirea priorităţilor, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare şi prezentarea acestora, spre 

consultare în Consiliul Profesoral, în cadrul şedintelor de catedră, în Consiliul elevilor şi a părinţilor şi 

agenţilor economici cu care şcoala are relaţii de parteneriat; 

 Structurarea sugestiilor formulate în urma consultării şi pe baza acestora reformularea priorităţilor şi a 

obiectivelor; 

 Elaborarea planurilor operaţionale. 

Au fost consultate şi analizate următoarele: 

 documente de analiză a activităţii şcolii (procese verbale ale şedinţelor de catedră, ale Consiliului de 

Administraţie, rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale şi planul de acţiune al CEAC); 

 documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării; 

 rapoarte ale celorlalte compartimente a şcolii: secretariat, contabilitate, administraţie; 

 rapoarte ale echipei manageriale; 

 documente de promovare şi prezentare a şcolii; 

 procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală; 

 procese verbale ale Comisiei diriginţilor, Consiliul elevilor şi Consiliul părinţilor; 

 planul de şcolarizare, planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul curent; 

 datele statistice ale AJOFM; 

 protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali. 

 

PARTEA I – CONTEXT 

 

1.1.Misiunea Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Lugoj 

 
            Misiunea Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Lugoj este aceea de a asigura un mediu școlar incluziv, în 

care să aibă acces toți  tinerii  din comunitate, pentru a favoriza însușirea de către elevi a unei baze închegate și 

sistematizate  de cunoștințe,  deprinderi și competențe, astfel încât să fie capabili să răspundă exegențelor unei 

societăți în schimbare,  pentru a putea să se încadreze pe piața muncii sau să-și continue studiile în învățământul 

postliceal sau universitar, să-și desăvârșească responsabil propriul destin și personalitatea.În mod programatic, 

atât liceul cât și şcoala profesionala, îşi propun să ofere oportunităţi şi să sprijine elevii pentru: 

 Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării 

cunoştinţelor din diferite domenii. 
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 Valorizarea propriilor experienţe, în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau 

pentru învăţământul superior. 

 Dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc. 

 Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, 

luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe. 

 Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de 

calitate. 

 Formarea autonomiei morale. 

 

     

 

 

1.2.Viziunea Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Lugoj 

 
Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj, ca organizaţie furnizoare de educaţie isi propune ca finalitate: 

 Un absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă. 

 Un absolvent cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de o societate dinamică. 

 Să asigurăm pentru tinerii şi adulţii din zona Lugoj,  judeţul Timiș  şi din judeţele  din imprejurimi o 

excelenta pregătire în domeniile: servicii,  electric, mecanică, construcții, electronică și automatizări - 

servicii de educaţie şi instruire profesională; 

 Prin introducerea de noi calificari profesionale  în funcție de cerințele agenților economici : mecanic 

agricol,  operator la mașini cu comandă numerică, electromecanic utilaje si instalații în industrie ( 

calificari autorizate provizoriu incepand cu anul scolar 2020 -2021) stimulăm dezvoltarea carierei şi 

creşterea potenţialului economic şi social al zonei. 

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

egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 

1.3. Cultura organizaţională a şcolii 

 
Cultura organizațională a unei școli este formată din valorile atitudinile, credințele, normele tradițiile și 

obiceiurile formate de-a lungul timpului într-o unitate școlară, care se transmit din generație în generație, 

celor care fac parte din instituția școlară. 
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          Preocupările noastre privind creşterea calităţii în educaţie şi formare profesională au fost întărite în ultimii 

ani de dezvoltarea şi valorizarea colaborării în plan educaţional la nivel european. Considerăm foarte important ca 

elevii noştri să dobândească competenţe profesionale, competenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze 

valori şi atitudini care să le permită să se adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie, să muncească şi să 

trăiască într-un mediu multicultural, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.  

          În acest sens obiectivele strategice au fost compatibilizate cu cerinţele educaţionale şi de formare conturate 

la nivel european şi concretizate prin semnarea Tratatului de la Lisabona, inclusiv de către România. Acestea sunt  

            Formarea/îmbunătăţirea la elevi a competenţelor cheie şi a competenţelor profesionale la nivelul 

standardelor prevăzute în SPP din alte ţări europene; 

            Dezvoltarea la elevi a competenţelor pentru societatea cunoaşterii;  

            Acordarea de şanse egale tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin  

( urban/ rural), sex, religie, naţionalitate, statut social, statut financiar; multiculturalitate, diversitate;  

          Crearea unui mediu deschis pentru învăţare formală, nonformală şi informală;  

          Dezvoltarea resurselor umane, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii. Toate aceste obiective sunt 

avute în vedere atât prin activitatea curentă cât şi prin dezvoltarea colaborării, parteneriatului şi programelor 

promovate . 

          Pentru a promova cât mai larg imaginea şcolii şi a dezvolta legătura dintre şcoală şi comunitate, în fiecare 

an participăm la Târgul Firmelor de Exerciţiu, la nivel local şi judeţean, eveniment prin intermediul căruia 

prezentăm o parte a activităţii practice a elevilor şcolii. La târg sunt invitaţi să participe elevi ai şcolilor generale 

din oraş şi din comunele limitrofe, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai mediului de afaceri 

          Răspunzând cerinţelor şi nevoilor societăţii româneşti actuale, comunităţii locale şi politicilor de reformă 

promovate de minister, personalul didactic, nedidactic şi auxiliar de la Liceul  Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, 

îşi propune formarea iniţială şi continuă a tuturor elevilor care să fie capabili să facă faţă progreselor şi dinamicii 

actuale a activităţilor specifice domeniilor pentru care sunt şcolarizaţi. 

           Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând parteneriatul activ cu agenţii economici de 

profil şi o ofertă educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim posibilitatea elevilor şi absolvenţilor noştri să fie 

deschişi unei formări continue care să-i facă apţi să se încadreze în societatea viitorului, societate racordată la 

valorile europene.   

 

1.4. Istoricul școlii 

 
Liceul Tehnologic „ Aurel Vlaicu” Lugoj, a luat fiinţă în anul 1990, când clasele de filieră tehnologică 

de la Liceul „ Coriolan Brediceanu” Lugoj  şi Liceul „ Iulia Haşeu” Lugoj , s-au reunit în cadrul liceului nostru. 

Din anul 1990 până în anul 1997, liceul s-a numit Liceu Industrial Construcţii de Maşini, din  1997 până 

în anul 2012 liceul  a primit titulatura  Grup Şcolar „ Aurel Vlaicu” Lugoj, iar din anul 2012 se numeşte Liceu 
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Tehnologic „ Aurel Vlaicu” Lugoj. În anul 2006 Liceul nostru a fuzionat prin absorbţie cu Grupul Şcolar „ Ştefan 

Odobleja „ sediul de pe str. Buziaşului nr. 35. 

De la înfiinţare liceul a avut clase de liceu zi şi seral, clase de şcoală profesională, clase de ucenici, clase 

de şcoală de maiştri, şi şcoală postliceală. Domeniile de pregătire au fost mecanic, electric, construcţii, şi servicii. 

În momentul de faţă în cadrul liceului nostru există următoarele specializări: 

 a). La liceu: Tehnician în activităţi economice; Tehnician operator tehnică de calcul; Tehnician 

mecatronist; Tehnician transporturi; Tehnician electrotehnist;Tehnician în instalaţii electrice;   Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi reparaţii: 

b). La şcoala postliceală cu taxă: Tehnician electromecanic auto; Asistent de gestiune. 

c). La şcoala profesională:  Comerciant vânzător;Recepționer distribuitor; Mecanic auto;  Mecanic 

utilaje şi instalaţii în industrie;  Zidar, pietrar, tencuitor; Confecționer produse electrotehnice; Mecanic agricol; 

Operator la masini cu comanda numerica; Electromecanic utilaje si instalatii in industrie. 

 

1.5. Profilul actual al şcolii 

 
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj este situat pe str. Cernei nr. 42 . Oferim instruire în domeniile 

mecanic, electric, construcţii, servicii pentru liceu tehnologic,  rută directă  zi şi seral, şcoală profesională curs de 

zi, școlă postliceală ( cu plată).  Având în vedere că este o şcoală de tradiţie din oraş care oferă calificări la nivelul 

III ,IV ,V  european, specifice domeniilor enumerate mai sus ,  provenienţa elevilor se bazează pe afluxul acestora 

din mediile urban (Lugoj) şi rural  aflate pe raza municipiului Lugoj și a zonelor limitrofe.  

 În vederea diversificării ofertei de formare profesională continuă, Consiliul de Administraţie al şcolii 

noastre are pentru etapa imediat următoare obiectivul promovării unor  calificări relevante, conectate în principal 

la cerinţele unei pieţe a muncii aflate într-o permanentă evoluţie. 

 Având în vedere criteriul economic am luat în calcul următoarele repere: 

 amploarea deosebită şi extinderea explozivă a domeniului comercial, electric, construcţii; 

 dezvoltarea economică în ansamblu din judeţ, care are ca urmare creşterea puterii de cumpărare a 

populaţiei; 

 necesitatea înfiinţării de ateliere de întreţinere şi reparaţii care să răspundă unor diverse cerinţe ce vizează 

creşterea calităţii vieţii; 

 Considerăm că există oportunităţi de ordin demografic dacă luăm în seamă densitatea mare a populaţiei 

judeţului, cu pondere mare în zona urbană şi cu o anume stabilitate a tineretului diferită de mobilitatea geografică 

a tinerilor din alte regiuni. 

 Reforma din sistem a produs schimbări în domeniul curriculum-ului pe care îl pot decide şi angajatorii 

mai ales prin parcurgerea disciplinelor opţionale. 

 Din punct de vedere instituţional ne considerăm suficient de pregătiţi pentru a finaliza un învăţământ 

profesional şi tehnic flexibil, deschis, adecvat nivelului european, bazat pe structură modulară, care sporeşte 

adaptabilitatea absolvenţilor la mobilitatea locurilor de muncă. 

 Din punct de vedere instituţional ne considerăm suficient de pregătiţi pentru derularea acestor activităţi, 

având ca argument următoarele: 
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 -pregătirea profesională a cadrelor didactice; 

 -rezultatele pozitive ale diferitelor programe de formare continuă la care participă majoritatea cadrelor 

didactice; 

 -confirmarea experienţei didactice a unora dintre colegii noştri promovaţi ca metodişti şi experţi în 

managementul şcolar. 

 Preocupările noastre includ şi grija pentru îmbunătăţirea şi modernizarea mediului şcolar prin dotarea 

spaţiilor cu mobilier corespunzător, iar pentru uz didactic, achiziţionarea unor materiale necesare fiecărei catedre, 

cu prioritate pentru învăţământul profesional şi tehnic  

 Considerăm că gama largă de calificări propuse, va accelera procesul de reformare prin asigurarea unui 

învăţământ de calitate, compatibil cu cerinţele spaţiului comun european. 

 

 Astăzi şcoala are circa 752 elevi şi pregăteşte forţă de muncă  în meserii specifice următoarelor 

domenii de pregătire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.Evoluţia şi analiza rezultatelor anului şcolar 2019-2020 

 
În anul şcolar 2019-2020, fundamentarea actului educativ a fost  asigurată în următoarele direcţii : 

 respectarea şi aplicarea corectă a Curriculum-ului Naţional la toate nivelurile de învăţământ; 

 fundamentarea ofertei educaţionale şi a planului de  şcolarizare în funcţie de nevoile comunitare; 

 reforma curriculară în învăţământul profesional şi tehnic, adaptată procesului instructiv-educativ are la 

bază ca obiectiv asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi tinerii în vederea obţinerii unei bune calificari 

profesionale la nivelul standardelor europene, care să răspundă flexibil nevoilor individuale de 

dezvoltare personală şi profesională a elevilor; 

 încurajarea în continuare a proiectelor de integrare europeană; 

         În contextul reformei educaţiei, prin aplicarea noului Curriculum Naţional s-au urmărit realizarea 

următoarelor finalităţi specifice: 

 desăvârşirea personalităţii adolescentului; 

Domeniul Liceu zi și seral Învățământ profesional de 3 ani 

Servicii  Tehnician în activități 

economice 

 Comerciant vânzător 

 Recepționer distribuitor 

Electric  Tehnician electotehnist 

 Tehnician în instalații 

electrice 

 Confecționer produse 

electrotehnice 

Electronică și automatizari  Tehnician operator 

tehnică de calcul 

 

Mecanică  Tehnician mecatronist 

 Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

 Tehnician transporturi 

 

 Mecanic auto 

 Mecanic utilaje și instalații în 

industrie 

Construcții   Zidar pietrar tencuitor 

Electromecanică   Electromecanic utilaje si 

instalatii în industrie 
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 formarea şi dezvoltarea competenţelor care permit orientarea şi inserţia activă într-un mediu social 

caracterizat prin accelerarea ritmului schimbărilor; 

 formarea şi dezvoltarea la elevi a unui grad corespunzător de autocunoaştere; 

 formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social; 

 asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime, în raport cu aspiraţiile şi aptitudinile elevilor; 

 formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare în condiţiile unei societăţi în schimbare. 

 

PREMII  ÎN ANUL  ȘCOLAR 2019-2020 

1.Premiul I, F.E ”BLIZ PARTY”S.R.L.-SECTIUNEA SITE- Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu, 

 Ediţia VII. LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „NICOLAE IORGA” PAŞCANI 

2.Mențiune, F.E ”BLIZ PARTY”S.R.L.-SECTIUNEA SPOT PUBLICITAR- Târgul Regional  

al Firmelor de Exerciţiu, Ediţia VII. LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „NICOLAE IORGA”  

PAŞCANI 

3.Mențiune, F.E ”RELUG”S.R.L.-SECTIUNEA PPT- Târgul Regional al Firmelor de  

Exerciţiu, Ediţia VII. LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „NICOLAE IORGA” PAŞCANI 

4. Premiul III , F.E ”RELUG”S.R.L.-SECTIUNEA –Materiale publicitare- Târgul Regional al  

Firmelor de Exerciţiu, Ediţia VII, LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „NICOLAE IORGA”  

PAŞCANI 

5. Premiul III, F.E ”BLIZ PARTY”S.R.L.-SECTIUNEA SPOT PUBLICITAR- Târgul Regional al  

Firmelor de Exerciţiu, Ediţia VI, LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE ,,DUMITRU MOTOC,,  

GALAȚI. 

6. Premiul III, F.E ” RELUG ”S.R.L.-SECTIUNEA – CEA MAI BUNA PREZENTARE  

MULTIMEDIA- Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu, Ediţia VI, LICEUL DE TURISM SI 

 ALIMENTATIE ,,DUMITRU MOTOC,, GALAȚI 

7.Premiul II, eleva Novac Claudia Nicoleta, cls.XI A, Concursul Interjudețean ,,Stefan cel Mare,,- 

Liceul Teoretic ,,Emil Racoviță ,, Vaslui. 

OLIMPIADA TEHNICĂ JUDEȚEANĂ   MECANICĂ  clasa a XII -a 

 ROȘU DANIEL  MĂDĂLIN-PREMIUL I - prof. Stan Petru și Gheleșian Silvia 

 NICOLA EDUARD LAURENȚIU-PREMIUL II - prof. Stan Petru și Gheleșian Silvia 

  
OLIMPIADA TEHNICĂ  JUDEȚEANĂ   MECANICĂ  clasa a XI – a 

 IORGOVAN ADELIN – PREMIUL I  - prof. Stan Petru și Gheleșian Silvia  
 

 CCONCURSURI  SPORTIVE – premiile  obținute de elevii liceului  în anul școlar 2019 -2020 

 sunt: 

• SUCLEA IONUT  - Component lot national  juniori lupte libere 
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Locul I  -Campionat national J2 

Locul I –Campionat national  scolar  

 

•  Etapa zonala 

Locul III – Echipa de fotbal 

Locul III – Echipa de baschet 

 

  
 

ACTIVITĂŢI   EXTRAŞCOLARE  ŞI  EXTRACURRICULARE 

 

Obiectivele propuse pentru  domeniul activităţi extraşcolare şi extracurriculare  , 

 conform planului managerial pentru anul şcolar 2019 -2020  au fost: 

1.Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor în organizarea şi desfăşurarea de activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare; 

2.Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a 

politicilor naţionale şi europene în acest domeniu. 

            3. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare; 

            4. Coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat educaţional; 

            5. Coordonarea şi organizarea proiectelor proprii specifice pentru tineret 

În vederea realizarea obiectivului privind implicarea elevilor , cadrelor didactice şi părinţilor în 

organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, menţionăm următoarele  

activităţile extraşcolare: 

 

1. Balul bobocilor în data de 18.10.2019, activitate coodonată de prof. Rotariu Sebastian și  

Gună Andreea. 

2. Asociația ,,Tineri prețioși,, a organizat o activitate  dedicată efectelor pe care le au drogurile asupra  

sănătății tinerilor împreună cu conducerea liceului în data de 14.11.2019. 

3. Ziua liceului , 19.11.2019, activitate coordonată de domnii profesori Rotariu Sebastian. 

 Gruber Alin și conducerea liceului. 

4. Infiintarea Firmei de exercițiu ,, LAV  TERAPY CLINIC SRL “ – activitate desfășurată 

 de elevii clasei a XI-a A, coordonată de  doamna profesoară Carebia Liliana. 

5. Activitate caritabilă de Sf. Nicolae organizată de prof. Rotariu Sebastian și Consiliul elevilor.   

6. Târgul de Crăciun organizat de Ascociația FOA– activitatea elevilor a fost coordonată de profesoriIi  

Rotariu Sebastian, Avramescu Crinela, Guna Andreea, Ivascu Andreia, în data de 12.12.2019, 

7. În data de 15.01.2020 doamna bibliotecar Lungu Mărioara  și catedra de limba română cu  

ocazia  Zilei  Culturii Naționale și ziua marelui poet Mihai Eminescu, au  organizat  

 o expozitie de carte  si o prezentare a  operei lui Mihai Eminescu 

     8 . In data de 24 ianuarie 2019 –  doamna bibliotecara Lungu Marioara  si dna prof. Idrizi Emilia au   

 organizat activitatea extrașcolară cu tema „Unirea Principatelor Române”. Obiectivul principal fiind 

 cunoaşterea personalităţii lui Alexandru Ioan Cuza, ca prim domn al Principatelor Unite, Moldova 

 şi Ţara Românească, cât şi a activităţii sale politice şi diplomatice pentru  formarea statului unitar român,  

realizat în 1862.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1948945728528329&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCVNgUijeV3LxhnIlSiNZT6J2-dB9nJqhe6pu3XnCWSeDkY3lGC9gI536bv3CRhmB5PMPwvBVycutkJzT7EZ_GLYf-AFPoAbjaVykGjsEEpnfMGkxEdu9lRDIpAzzzy4DnpHMTjC2Bu_EMs51GUw4jqK85vpY7VevBS0JcxC8B7Q-Fam-g_b82UUKqORtNkvwehX55ojzXPIeg_or6zHRbMjSui6EQrfxZqttYozrYZUjEheDKAyfJKIW3_ZJLz_NQrWb3FI2gKb_JN9MMbblyW0labh6PA6nRYFhIcfHcoESxEv5WP7wj6cImBkn-zCsJxQkBjteMrqw4EiAa3WO566w&__tn__=-UC-R
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8. Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!'' s-a desfăşurat în perioada   

30.03.2020      – 03.04.2020 ,  elevii au  participat la activitati online; 

9. In data de 24.februarie 2020  dna bibiotecara Lungu Marioara si catedra de limba romana  

 au organizar activitatea „Sfantul Valentin versus Dragobete” recital poezie de dragoste.  

Obiectivele activitatii fiind: înţelegerea compatibilităţii dintre laic şi religios pentru aceste  

sărbători; respectarea sistemului de valori general – umane de conduită; definirea şi înţelegerea 

 noţiunilor de dragoste şi iubire. 

10. In data de 1 Martie  dna bibliotecara Lungu Marioara si  profesori de la aria curriculara limba si 

 comunicare au organizat activitatea ” Mărţişorul - simbol al primăverii”. Obiectivele 

 activitatii fiind: semnificaţia Mărţişorului în tradiţia populară; expozitie de martsoare confectonate  

de elevii scolii din materiale reciclabile; Expozitie de carte la 183 ani de la nasterea marelui  

scriitor Ion Creanga; 

11. 09.05.2019 – Ziua Europei – activitate coordonată de Prof. Rotariu Sebastian și bibliotecar  

Lungu Mărioara – activitate online 

12. “1 Iunie  -  Ziua internationala a copilului”  - activitate online. 

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară desfăşurată în unitatea noastră, a urmărit în 

principal, creşterea calităţii actului educativ, stimularea iniţiativelor membrilor colectivului, ale elevilor, 

întărirea formelor de colaborare cu elevii, profesorii, inspectoratul  şcolar, părinţii şi partenerii sociali 

etc. 

           S-a urmărit descoperirea talentelor artistice, participarea la expoziţii, organizarea de programe 

artistice, programe sportive, dezbateri pe teme de interes general etc. 

           Prin activităţile desfăşurate s-a urmărit dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a 

comportamentului decent, respectului reciproc, a toleranţei faţă de ceilalţi. 

 

PROIECTE EDUCAŢIONALE 

Proiectele  educaţionale derulate pe parcursul anului școlar 2019 -2020, la nivelul liceului sunt:  

 

 În data de  02.10.2018, liceulu nostru a semnat  Acordul de grant nr. 780 /SGL/RII  

pentru Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), „ȘCOALA MEA –PAȘAPORTUL 

 MEU PENTRU SUCCES!”, având o valoare  de 685 420 lei. 

 

 Proiect Erasmus + " Erasmus BUS- Building Up Skills " , ID  proiect 2018-1-TR01-KA202-0582 

41 ( 2018 -2020 ) 

 Erasmus +  2018-3-ES02-KA105-E7819699 „Europeans Grouth Rough”  

din Villava, Huarte, Lekaroz și Pamplona, Spania (08.08.2019 - 20.08.2019). 

  Erasmus + 2019-1-IT02-KA229-063374_2  KA 229 ”Grow all together, Be a chain” 

 

 Erasmus + 2019-1- ES01-KA202-064075 KA 202 ”Inclusion and Employability Through  

Electric Vehicles Technology” 

 

  Erasmus + 2019-1-TR01-KA202-07433 KA 202 ”3D print training modules for 

 electric-electronic teachers in vocational high schools” 

 

 Erasmus + 2019-1-PL01-KA229-064893_2 KA 229 ”Recognize yourself in he or she, who 

 are not like you or me” 
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Asigurarea accesului la formarea continuă şi perfecţionare a cadrelor didactice: 

 

• În anul şcolar 2019 – 2020, un număr de cadre didactice au participat la cursuri de formare 

 continuă, ( organizate  de CCD Timiş şi alte instituţii ), la simpozioane naţionale şi internaţionale,   

precum și la mobilități Erasmus +, după cum urmează: 

 

1. Prof.Gheleșian Silvia a participat la urmatoarele mobilități  Erasmus +: 

 În perioada 22.10.2019-09.11.2019 a participat la Programul Erasmus  

BUS- Building Up Skills " , ID  proiect 2018-1-TR01-KA202-058241- in Malta cu  

un grup  de 5 elevi, fiind a 3 mobilitate 

 

 In perioada 27-31 ian 2020 Ribadeo, a participat  la Programul Erasmus + Inclusion 

and employability through electric vehicles technology, ID proiect 2019-1-ES01-KA202-

064075 – in Ribadeo – Spania, fiind a 3 mobilitate. 

2. Profesorii Dragan Marcel, Comsa Cosmin, Budescu Anemaria si Bonca – Dragan  Radu – 

Petru au participat  cu un grup de 6 elevi  in   perioada 17.11.2019 – 23.11.2019  Karditsas  , 

 l- Grecia , la prima mobilitate a proiectului „ Grow All Together, Be a Chain”, 

 ID 2019-1-IT02-KA229-063374 

3. Profesorii  Atanasiu Dardu si Ghelesian  Petru au participat in perioara  

20.01.2020 -21.01.2020 Eskisehir- Turcia la prima mobilitate a proiectului ,,3D PRINT  

TRAINING MODULES FOR ELECTRIC-ELECTRONIC TEACHERS IN VOCATIONAL 

 HIGH SCHOOLS”, ID  2019-1-TR01-KA202-074333 

4. Profesorii  Atanasiu Dardu si Ghelesian  Petru au participat in perioara 05.11.2019 -08. 

11.2019  Zagreb , in perioada 08.12.2019 -14.12.2020 Lisabona  si in perioada 27.01.2020 – 31. 

12.2020 Ribadeo la prima, a doua si a treia mobilitate a proiectului „Inclusion and  

employability through electric vehicles technology”, ID proiect 2019-1-ES01-KA202-064075. 
5. Profesorii Carebia Liliana si Vega Stelian  impreuna  cu 5 elevi au participat in perioada 

 23.02.2020 -29.02.2020  -Gorzow –Polonia la prima mobilitate a proiectului „Recognize 

 yourself in he or she, who are not like you and me”, ID 2019-1-PL01-KA229-064893_1. 

 

De asemeneau profesorii liceului nostru au participat si la o serie de cursuri de perfectionare, dupa  

cum urmeaza: 

 

1. Gruber Alin, Pretorian Cosmina, Guna Andreea, Ghelesian Mihaela, Cioara Nicoleta, Rotariu  

Sebastian, Constantinescu Carmen, Stan Petru, Budescu Anemaria, Ciplean Monica – Marian,  

Cranga Natalia, Kristof Ioan, Toth Zoltan, Atanasiu Dardu, Pop Marcela , Vrudnik Adrian, au 

 participat la cursul de perfectionare ,, Comunicare si interactivitate in procesul de 

 predare –invatare” – 10 credite profesionale  transferabile; 

2. Ghelesian Mihaela – Silvia, Pretorian Cosmina, Dinca Dorina, Constantinescu Carmen,  

au participat la cursul de perfectionare „Managementul implementarii si dezvoltarii sistemului 

  de control managerial intern in unitatile subordonate Ministerului Educatiei Nationale” – 

25 credite profesionale transferabile; 
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De asemenea dna prof Bologa Steluta, a participat la urmatoarele simpozioane: 

 MASA ROTUNDĂ INTERNAŢIONALĂ „SĂNĂTATE ŞI SECURITATE LA LOCUL DE 

 MUNCĂ”-lucrare cu tema ,, Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în unităţile 

 şcolare,, 

 

  SIMPOZIONUL NAȚIONAL PERFORMANȚĂ  ȘI PRESTIGIU 

 ÎN   EDUCAȚIE,TRANSDISCIPLINARITATE, CREATIVITATE,, - lucrare cu tema  

 ,,Rolul strategiilor interactive în cadrul procesului instructiv-educativ,, 

 

 Revista ,,Dialoguri didactice,, - EDUCAȚIA NONFORMALĂ – O ALTFEL DE EDUCAȚIE. 

            

 Dna profesoara Ciurescu Rodica a participat la Simozionul National „EDUCATIE PRIN SPORT SI PENTRU  

SPORT” cu titlul lucrarii  „Pro educatie prin miscare” 

Acestă situaţie reflectă interesul profesorilor pentru activităţile de formare şi perfecţionare menite să 

îmbunătăţească procesul instructiv-educative din unitatea noastră şcolară. 

 

1.7  Disfuncţionalităţi  

 implicarea insuficientă din partea părinţilor pentru creşterea nivelului de pregătire al elevilor;  

 existenţa unui număr  mare de elevi proveniţi din familii cu situaţie materială precară, monoparentale sau 

cu părinți plecați în străinătate ;  

 şcoala dispune de laboratoare şi cabinete a căror dotare poate fi îmbunătățită. 

 

1.8. Contextul naţional  

 

 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru 

educaţia şi formarea profesională se numără: 

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

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

 Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

 Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 

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

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

 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

 Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 

 Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2014-2020; 

 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

 Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 

 Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 

 Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030; 
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 Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 

 Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020; 

 Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

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

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 

piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-

34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față 

de 57,2% în 2014 

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

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

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

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

profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

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

profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 

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

la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 

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

Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

Obiectivul strategic2:Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională, având ca ținte strategice: 

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

la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 

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

2020, de la 1,5% în 2014. 

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

6. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite 

în context nonformal şi informal; 

7. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

8.  Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

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

tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca 

ținte strategice: 

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

la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

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

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

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

2020, de la 1,5% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
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10. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de 

sistem; 

11. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

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

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

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal; 
13. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

14. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

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

formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

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

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

2020, de la 2.800 în 2014. 

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

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

programelor de formare profesională; 
16. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

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

pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive 

 Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile 

menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de mai jos. 
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1.9. Priorităţi şi obiective regionale şi locale 

 Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu,, Lugoj este situat în municipiul Lugoj , judeţul Timiș, şi face parte 

din regiunea VEST de dezvoltare durabilă.  
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 Strategia Regiunii Vest 2014-2020 

Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu,, Lugoj este situat în municipiul Lugoj , judeţul Timiș, şi face parte din 

regiunea VEST de dezvoltare durabilă.  

Strategia şi Programul Strategic de dezvoltare economico socială a Județului Timiș pentru perioada 

2015-2020/(2023) creionează direcțiile și obiectivele asumate de județ pentru următorul ciclu de 

planificare: www.cjtimis.ro/judetul-timis/strategia-de- dezvoltare-a-jude.html 

Documentul este structurat pe Obiective de dezvoltare definite pentru fiecare din cele 11 axe 

strategice, iar Educația și Resursele Umane constituie o axă de sine stătătoare, prioritară, având 

drept Obiectiv de dezvoltare: „Crearea unor condiţii necesare dezvoltării capitalului uman in 

reproiectarea inovativă a produselor, serviciilor și tehnologiilor din toate domeniile vieții 

economico-sociale, în educaţia iniţială şi cea continuă, în strânsă corelare cu cerinţele pieţei 

muncii şi cu standardele europene„ 

Pentru Axa 3 – Educație și resurse umane sunt detaliate cinci Domnenii de  intervenție, fiecare 

cu un set de măsuri concrete, și la nivel de domeniu de intervenție sunt identificare și instituțiile cu 

responsabilități și competențele aferente acestor aspirații. Aici sunt nominalizate: Consiliul 

Judeţean Timiş, Administraţia publică locală, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Unităţi de 

învăţământ, Unităţi de formare profesională, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş, Mediul de afaceri, Agenţii de dezvoltare 

judeţeană/ regional. 

Strategia de Dezvoltare Integrală a Polului de Creștere Timișoara 2015-2020 
/Plan Integrat de Dezvoltare – Primăria Municipiului Timișoara 

http://www.primariatm.ro/ik/index.php?meniuId=2&viewCat=2686&sectiune=primaria 

Versiunea finală a acestei strategii a fost publicată în 21.04.2016, cuprinde capitole de analiză, 

audit, identificare de probleme și soluții, precum și plan de acțiune cu portofolii de proiecte în 

anexă. 

Capitolul 4.3 Nevoi, Probleme, Soluții abordează în mod distinct problematica învățământ, și 

concluzionează următoarea lista de probleme și soluții aferente, iar pentru unele din aceste soluții 

sunt prezentate și proiecte concrete în portofoliul din anexă. 

 

           PLAI 2016-2020 conţine recomandări pentru învăţământul profesional şi tehnic: 

 

Demografie 
- Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie să ţină cont de implicaţiile 

severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire 

demografică.  

- Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin: creşterea ratei de cuprindere, prevenirea 

abandonului şi încurajarea şcolilor pentru autorizare ca furnizori pentru formarea adulţilor, ca activitate 

complementară la formarea profesională iniţială. 

Accesul la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară din mediul rural prin: 

- extinderea învăţământului IPT în şcolile din mediul rural; 

- dezvoltarea infrastructurii şcolilor aflate în zonele defavorizate  

- Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul menţinerii resurselor umane pe 

http://www.cjtimis.ro/judetul-timis/strategia-de-
http://www.primariatm.ro/ik/index.php?meniuId=2&amp;viewCat=2686&amp;sectiune=primaria
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piaţa muncii pe o perioadă cât mai mare de timp (bătrâneţe activă) prin retragerea din activitate mai 

târziu şi progresiv 

- Măsuri adecvate vizând: creșterea șanselor de ocupare a absolvenților, dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale, creșterea adaptabilității forței de muncă și promovarea șanselor egale pentru 

participare la piața muncii 

Planificarea  unor măsuri care vizeaza: 

- ajustarea ofertei educationale în raport cu nevoile de calificare pe termen lung  

- asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională  

- optimizarea resurselor.  

Economie 

Menţinerea şcolarizării pentru domeniile de calificare din industria prelucrătoare, electric, electronică, 

automatizari în scopul adaptării competenţelor la tendinţele de tehnologizare avansată din aceste 

domenii. 

Creşterea şcolarizării pentru calificări de nivel 3 şi 4, în scopul ridicării nivelului competenţelor 

lucrătorilor din construcţii în utilizarea materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale precum şi a 

echipamentelor performante. 

Dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul serviciilor prin: 

- diversificarea calificărilor; 

- şcolarizarea pentru calificări de nivel 4 în domeniul bancar, tranzactii financiare, asigurări, 

telecomunicatii, transporturi şi infrastructură; 

- servicii privind turismul balnear și de agrement; 

- consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu dezvoltarea de abilități și  competenţe 

specifice economiei de piata (competente antreprenoriale, tehnici de vanzare, marketing, etc.); 

Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de planificare strategică a 

ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante pentru acest domeniu. 

Piaţa muncii 

Facilitarea inserţiei  absolvenţilor IPT pe piaţa muncii prin dezvoltarea  competențelor „cheie” şi a 

unor abilităţi, precum: 

- disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională; 

- capacitate de adaptare a competenţelor la cerinţele angajatorilor; 

- capacitate de comunicare; 

- disponibilitate la mobilitate geografică; 

- capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 

 

Rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă indică necesitatea ca şcolile ÎPT să includă în oferta lor 

mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la nevoile actuale şi 

viitoare ale pieţei muncii. 

- dezvoltarea parteneriatelor şcolilor cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, 

autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor;  

- autorizarea şcolilor ca furnizori de formare profesională continuă şi implicarea în programe de formare 

continuă pentru adulţi; 

- 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. 

- pregătirea elevilor în domenii cu potenţial competitiv, care au la bază tehnologii moderne;  

- dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale alături de competenţe cât mai ridicate în domeniul tehnologic şi 

informatic sporesc şansa absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic de a-şi găsi un loc de 
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muncă. 

Oferta şcolilor pentru  învăţământul profesional şi tehnic (IPT) 

- Măsuri de creștere a accesului la educație pentru elevii din grupele de vârstă 15-18 și 19-23 precum și 

cei proveniți din mediul rural  

- Se recomandă realizarea unor evidenţe complete cu privire la categoria tinerilor necuprinşi în sistemul 

formal de educaţie şi identificarea unor măsuri urgente în vederea creşterii ratei de cuprindere . 

Dezvoltarea unor programe pentru diminuarea și prevenirea fenomenului de abandon şcolar precum şi 

asigurarea unor alternative pentru completarea studiilor şi obţinerea unei calificări, programe de sprijin 

după şcoală şi în vacanţă, implicarea familiei în educaţie, dezvoltarea profesională a profesorilor care 

lucrează cu elevi cu risc, utilizarea tehnologiilor de instruire, implicarea comunităţii în viaţa şcolii, 

programe de prevenire a violenţei.  

Este necesară o intervenție la nivelul judeţului, pentru stabilirea în funcţie de distribuţia unităţilor 

şcolare pe raza județului a distanţei maxime care poate fi parcursă astfel încât fiecare elev să aibă acces 

la şcoală şi implicit la o calificare prin formare profesională iniţială. 

Identificarea resurselor financiare necesare ridicarii nivelului de calitate a locurilor de cazare în 

internate. 

Pentru a realiza o eficienţă sporită a actului educaţional este necesară  analiza şi reorganizarea 

permanentă a reţelei şcolare și ofertei TVET în raport cu nevoile de calificare şi acoperirea teritorială 

prin:  

- evitarea suprapunerii ofertelor de şcolarizare la unităţi şcolare aflate în vecinătate;  

- concentrarea resurselor în unităţi şcolare cu perspective reale de dezvoltare; 

- eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta 

elevul în zonă. 

 

 

PARTEA a II-a  ANALIZA NEVOILOR 

2.1. Analiza mediului extern  

 2.1.1. Date demografice generale și proiecții. Concluzii 

  

 Populația reprezintă un element esențial al devenirii umane. De mărimea, dar și de calitatea populației  

 Influenteaza  procesele socio-economice dintr-un anumit spațiu social.  

În conformitate cu datele recensământului populației din 2011, și datele publicate în Anuarul 

Statistic 2013, populația Regiunii Vest, cu 1.828.313 de locuitori înregistrați reprezintă 9% din 

populația României (20.121.641 locuitori), cu o distribuție neuniformă între județele regiunii: 

județul Arad cu 430.629 locuitori, Caraș Severin cu295.579 locuitori, Hunedoara cu 418.565 

locuitori și județul Timiș cu 683.540 de locuitori. 

Figura 2. 
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Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

Evoluția populației în perioada 2008-2015 arată în ultimii doi ani depășirea valorilor din 2008 în 

fiecare județ al regiunii, cu disparitățile tradiționale dintre județe în ceea ce privește numărul total 

al locuitorilor, care se păstrează. 

Din analiza datelor statistice se observă disparități în rândul populației pe grupe de vârstă. Populația 

tânără (0-14 ani) reprezintă 14,5% din total, iar populația adultă (15- 64 ani) reprezintă 70,1% din 

total. In cadrul populației adulte ponderea cea mai mare o reprezintă populația din grupa de vârstă 

30-64 de ani 50,59%, în timp ce tinerii cu vârste cuprinse între 15-19 ani și 20-24 ani înregistrează 

ponderi de 5,51% respectiv 7,39%. Ponderea populației vârstnice (peste 65 ani) reprezintă 15,40% 

din totalul populației. 

Distribuția pe grupe de vârstă este similară între județe, și similară cu ponderile înregistrate la nivel 

național. 

La nivelul Regiunii Vest, se observă o diferență mare între populația care trăiește în mediul urban 

1.135.415 locuitori (62,10%) și cea din mediul rural, ce însumează 692.898 locuitori (37,90 %.). 

Decalajul dintre cele două medii rezidente este de 24,2 puncte procentuale. În ceea ce privește 

gradul de urbanizare a regiunii, acesta se plasează peste media națională (53,97%) pentru fiecare 

dintre județele regiunii, județul Hunedoara (cu 75%) fiind unul dintre cele mai urbanizate județe din 

țară. 

Distribuția pe sexe pune în evidență, la nivel regional, un decalaj în favoarea  persoanelor de sex 

feminin 51,62% față de 48,38% persoanele de sex masculin. In mediul urban ponderile sunt 

52,12% față de 47,76%; în mediul rural, 50,80% față de 49,20%. Valorile pentru nivel național sunt 

de 51,35% pentru ponderea populației feminine și 48,65% pentru persoanele de sex masculin. 

 Populatia pe grupe de vârstă și etnie 

La nivel național, populația din grupa (0 - 4 ani) deţine o pondere de 5,19% din totalul populaţiei, 

grupa (5 – 9 ani) reprezintă 5,24%, grupa de vârstă (10 - 14 ani) reprezintă (5,41%), persoanele din 

grupa de vârstă (15-19 ani) reprezintă 5,50% iar persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 – 24 de ani 

reprezintă 6,79% din total. 

Toate etniile sunt reprezentate proporțional pentru fiecare grupă de vârstă; numărul acestora 

justifică constituirea de clase sau școli cu limba de predare a etniei respective. 

 Populația de 10 ani și peste, după etnie și nivelul de educație al instituției de învățământ 

absolvite 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Evoluţia populaţiei totale în judeţele Regiunii de Dezvoltare Vest 
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La nivel național, din totalul populaţiei de 10 ani şi peste:14,4% au nivel superior de educație, 3,2% 

studii postliceale și de maiștri, 65,3% nivel secundar (gimnazial, liceal și profesional), 14,2% primar 

și 3% fără școală absolvită, din care 1,4% sunt persoane analfabete. 

Conform datelor analizate, numărul romilor fără școală absolvită este de 96.511, (20,2%) din care 

un număr de 67.480 (14,1%) sunt persoane analfabete. 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

 

Sursa datelor: INS Statistica Recensământului populaţiei 2011 

 

Cu privire la nivelul de educație putem observa că județul Timiș înregistrează valori 

comparabile cu cele de la nivel național pentru ponderea populației de etnie romă fără școală 

aboslvită ( 20,3%) sau persoane analfabete ( cu 15,2%), însă pentru celelalte județe aceste 

valori sunt vizibil mai bune decât media național 

 Structura pe grupe de vârstă 

In perioada 2008-2015 la nivelul regiunii avem o creștere a populației cu 91.049 persoane 

(4,73%). Pentru grupele de vârstă 15-19 ani și 20-24 ani se înregistrează o semnificativă și 

îngrijorătoare scădere a populației, cu 31.213 persoane (-23,82%) respectiv cu 2.696 persoane 

(-25,99%). 

Creșterea populației aferentă grupelor de vârsta 25-29 de ani (cu 16.061 persoane) respectiv 30-64 

de ani ( cu 107.323 persoane), poate fi corelată cu șanse de ocupare crescute la nivelul regiunii, 

care atrag populația activă ( o creștere de peste 11%). 

POPULATIA DE 10 ANI SI PESTE , DUPA ETNIE SI NIVELUL DE EDUCATIE AL INSTITUTIEI DE 
INVATAMANT ABSOLVITE 
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Creșterea populației în grupa de vârstă de peste 65 de ani, cu 13, 67%, față de media națională de 

7,85% este o dovadă a procesului accentuat de îmbătrânire în regiune, mai ales în județul Timiș 

(cu 19,68%). 

 Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

În intervalul 2008-2015, la nivel regional, evoluția populației pe cele două medii de rezidență a 

înregistrat per ansamblu o tendință generală de scădere a populației. 

În condițiile unui grad de urbanizare a regiunii peste media națională, surprinde creșterea ponderii 

persoanelor în mediul rural față de cel urban, pentru grupele de vârstă 15-19 ani (4,6%), respectiv 

20-24 de ani (5,3%), deși numărul de locuitori arată o scădere constantă în valoare absolută. 

Distribuția pe medii de rezidență urban- rural rămâne practic constantă pentru grupa de vârstă 10-14 

ani. 

 Distribuţia pe sexe 

Distribuția pe sexe nu arată diferențe mari pentru diferitele grupe de vârstă; diferența de aproximativ 

două puncte procentuale se păstrează pentru fiecare categorie în favoarea sexului masculin, pe 

întreaga perioadă analizată. 

Evoluția populației pe sexe și grupe de vârstă, în perioada analizată, arată o tendință generală de 

scădere. Populația masculină din grupa de vârstă 10-14 ani a înregistrat o scădere cu 3.495 persoane 

(0,2%) iar, în cazul populației feminine, în valoare absolută scăderea este cu 3.670 persoane în timp 

ce ponderea crește cu 0,2 puncte procentuale. Reduceri mari în rândul populației se înregistrează la 

grupa de vârstă 20-24 ani, cu 20.902 persoane de sex masculin și cu 22.090 persoane de sex feminin 

urmată de populația din grupa de vârstă 15-19 ani, cu 17.082 persoane de sex masculin și 17.233 

persoane de sex feminin. Se remarcă faptul că, la toate grupele de vârstă, scăderea mai acentuată se 

înregistrează în rândul populației de sex feminin. 

Evoluția pe sexe și grupe de vârstă este similartă și la nivel național. 

 Structura etnică 

Distribuția populației după etnie arată o pondere a românilor de 82,23% pentru Regiunea Vest, în 

bună corelare cu valoarea națională (de 83,46%). Etnia cel mai bine reprezentată, la nivel regional, 

este cea maghiară, în număr de 90.701 persoane, ceea ce reprezintă 4,96% din totalul populației din 

cele patru județe. Cetățenii de etnie romă se află în număr de 45.747 persoane, în proporție de 

2,5%. 

În Regiunea Vest se regăsesc de asemenea etnici sârbi (0,87%), germani (0,83%), urcainieni 

(0,53%), slovaci (0,33%), bulgari (0,27%) și croați (0,29%). 

În județele regiunii sunt reprezentate toate etniile relevante și la nivel național, astfel regiunea are 

un caractel multietnic și multicultural. 

Județul Hunedoara se situează pe primul loc în regiune ca pondere a populației de etnie română 

(87,94%), cu 5,71% peste ponderea înregistrată la nivel regional, urmat de județul Caraș-Severin 

(82,53%). 

În ceea ce privește ponderea populației de etnie maghiară cea mai însemnată  pondere se 

înregistrează în județul Arad 8,49%. 

Populația de etnie romă înregistrează cea mai mare pondere în județele Arad (3,8%) și Timiș (2,1%) 

iar în județul Hunedoara este cea mai scăzută pondere 1,79 puncte procentuale. 
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Ponderea populației de etnie germană este cea mai mare în județul Timiș (1,24%), cu 0,4 puncte 

procentuale peste media regională, și județul Caraș-Severin (0,89%). 

 Mişcarea migratorie 

În perioada 1990-2014 din Regiunea Vest au emigrat definitiv 103.239 persoane. Fenomenul de 

emigrare definitivă este unul puternic prezent în Regiunea Vest, cu 21,1% din numărul total de 

emigranți la nivel național provin din județele noastre ( 11,42% Timiș, 4,7% Arad, 3,1% Caraș 

Severin și 1,8% Hunedoara). 

 

Proiecţii demografice la orizontul anului 2030 și 2060 

 

 Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară 

Proiecțiile demografice ale populației la orizontul anului 2060 semnalează o descreștere pentru 

fiecare categorie de vârstă supusă analizei. 

Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) va descrește cu -850,9 mii persoane (-49,4%) în varianta cu 

migrație externă și cu -799,4 mii persoane (-46,4) în varianta fără migrație externă. 

Pentru populația de vârstă școlară (15-24 ani) se proiectează o descreștere cu - 1333,9 (-49,4) în 

varianta cu migrație externă și cu -1258,8 mii persoane (-46,6) în varianta fără migrație externă 

                 Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060 Ponderea 

populației din grupa mare de vârstă 15-64 ani va înregistra o scădere de la 68% în 2011, în ambele 

cazuri, la 61,2% (în varianta cu migrație externă) și la 61,3% (în varianta fără migrație externă) în 

anul 2060, cu efecte dificil de previzionat și contracarat în ceea ce privește forța de muncă activă, 

rata de ocupare și fenomenul de îmbătrânire a populației. Ponderea populației de 65 ani și peste 

va crește de la 16,1% (2011), în ambele cazuri, la 26,7% (în varianta cu migrație externă) și la 

26,2% (în varianta fără migrație externă), în anul 2060 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

 

Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru IPT o mai mare 

concentrare în orașe a unităților școlare care oferă servicii de educație și formare profesională, fiind 

necesar însă asigurarea accesului la aceste servicii pentru populația din mediul rural, totuși 

semnificativă. 

Fenomenul de îmbătrânire este accentuat în regiune, și trebuie luat în considerare în procesul de 

planificare a ofertei, analizând pe sectoare procentul de persoane active care vor ieși în pensie în 

următoarea perioadă, cu efecte majore în ceea ce privește forța de muncă calificată și ocupată. 

Populația regiunii, inclusiv populația de vârstă școlară este afectată de fenomenul de emigrare 

temporară, cu influențe asupra ofertei de calificări la nivel regional. Diminuarea numărului de 

elevi, implicit diminuarea claselor din oferta regiunii are drept efect limitarea diversificării 

calificărilor. În cazul numărului mai mic de clase propuse, nu se va putea asigura acoperirea 

nevoilor de calificări și domenii de  calificare în fiecare județ. Această situație va influența în mod 

negativ posibilitățile de adecvare a ofertei la cererea angajatorilor, în primul rând în ceea ce 

privește includerea de noi calificări profesionale în ofertă. 

Pentru populația de etnie romă sunt necesare trasee de formare profesională de tip 

„A doua șansă„ având în vedere nivelul de educație și analfabetism înregistrat
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2.1.2. Profilul economic  
Principalii indicatori economici  

 

         Din analiza mediului economic judeţean se deduc ramurile reprezentative pentru industria 

judetului, creşterea ponderii serviciilor (ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în  

creştere constantă în ultimii ani şi devansând industria în formarea  PIB şi a VBA), şi a 

construcţiilor (in usoara creştere fata de anii precedenti ca pondere în formarea PIB si VAB fiind 

susţinut de dinamica investiţiilor în infrastructura pentru transporturi, infrastructura tehnică - 

alimentare cu energie electrică, apă, gaz, etc, edilitară şi pentru afaceri.)  

Ca urmare, unitatile economice din judetul Timis, au investit si investesc in continuare in 

instruire și activități specifice in aceste domenii, iar invatamantul tehnic si profesional va trebui 

sa isi actualizeze oferta educationala prin: 

- Calitate în pregatirea pentru calificarile specializate pentru ecologie şi protectia 

mediului pe baza standardelor de mediu ale UE; 

- Dezvoltarea unor competente de mediu ca parte din pregatirea tehnica generala, 

indiferent de specialitate; 

- Instruire specifica de baza in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale (sanatatea 

si securitatea muncii) corespunzator domeniilor de pregatire. 

 Evoluţia produsul intern brut (PIB) şi a valorii adăugate brute (VAB)
27

 

 Evoluţia Valorii adăugate brute (VAB) pe ramuri de activitate în perioada 

2008 - 2013 CAEN REV 2 arată o te  dință care se suprapune peste cea națională, în 

ceea ce privește contribuția mai semnificativă a ramurilor de activitate ( A02, A04, 

A07 și A09), cu un maxim propunțat pentru anul 2011 de 39,4% aferent A02. 

 

Prognoză 

 

 Se estimează (potrivit studiului regional  Prognoza pieței muncii Regiunea Vest, proiect „SPUNE - 

SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare și Eficiente” ) că populația ocupată civilă medie în 

Regiunea Vest va ajunge în 2017 cu 18,8 mii persoane mai mare decât anul 2015, iar creșteri sunt estimate 

pentru toate județele regiunii. Numărul mediu de salariați va crește și el, atât la nivel național cât și la nivelul 

Regiunii Vest. Și la acest capitol Regiunea Vest se va situa mai bine decât media națională. Astfel proiecțiile 

arată că numărul mediu de salariați din regiune va avea o creștere de 3,5 % în 2017 față de 2015, în timp ce 

la nivel național creșterea respectivă va fi de numai 3,1%.  

           Creșterea economică prognozată și implicit a ocupării va determina în mod corespunzător scăderea 

șomajului, atât în cifre absolute, dar și relative, respectiv rata șomajului va descrește an de an. Din cele 

menționate mai sus rezultă că pentru perioada imediat următoare prognozele privind piața muncii în 

Regiunea Vest sunt pozitive.  

            Acest lucru este subliniat și de diverse alte studii. Astfel Studiul Manpower privind Perspectivele 

Angajării de Forță de Muncă Romania pentru Trimestrul III 2015, arată că ” Cele mai robuste planuri de 

angajare sunt formulate de angajatorii din regiunea Vest, unde Previziunea Netă de Angajare se situează la 

+21%”. Conform aceluiași studiu, cele mai multe angajări în perioada imediat următoare sunt anticipate de 

companiile din sectoarele: Industria prelucrătoare; Finanțe, asigurări, servicii imobiliare și servicii de afaceri, 

Transporturi și Telecomunicații, Hoteluri și restaurante, Comerț cu ridicata și cu amănuntul (cel din urmă 

sector anticipează planuri de angajare dar de un optimism prudent). În schimb, angajatorii din sectorul 

Energie electrică, apă, gaze prevăd scăderi ale numărului de angajați, raportând o Previziune Netă de 

Angajare de -8%. 
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 Regiunea Vest este considerată a fi o regiune în creştere, cu rezultate macroeconomice peste media 

naţională. Raportul PIB / locuitor a fost peste media naţională în fiecare an, de obicei, a doua doar după 

Regiunea Bucureşti - Ilfov. PIB-ul din Regiunea Vest reprezintă 50,5% din media UE. 

 O altă parte importantă în transformarea structurală a Regiunii Vest este reprezentată de către 

investitorii străini, care se confruntă pe această piaţă emergentă cu mentalităţi şi atitudini similare cu cele de 

pe pieţele din Europa de Vest. 

 
2.1.3. Implicaţiile evoluțiilor demografice și ale profilului economic regional asupra învăţământului 

promovat de  Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj 

 

 Proiectele planurilor de şcolarizare trebuie să reflecte o ofertă diversificată de calificări în domeniul 

economic/comerţ,  electric, electromecanic,  mecanică, electronică și automatizări, transporturi și 

construcții;  

 CDL-urile să fie organizate şi adaptate cerinţelor pieţei, realizând calificarea forţei de muncă 

conform standardelor;  

 Forţa de muncă să aibă un grad crescut de adaptabilitate conform cerinţelor specifice ale 

angajatorilor, astfel:  

- competenţe tehnice generale solide;  

- competenţe specifice economiei de piaţă ; 

- continuarea pregătirii pe parcursul întregii vieţi. 

 Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine trebuie avute în 

vedere:  

- creşterea nivelului de calificare;  

- policalificare şi adaptabilitate;  

- cunoaşterea limbilor străine de mare circulaţie.  

• Ca răspuns la cerinţele UE privind mediul:  

- cunoştinţele de mediu, indiferent de pregătirea şi calificarea generală;  

- parteneriatul şcoală – agent economic să fie funcţional să reflecte diversitatea categoriilor de 

agenţi economici şi de activităţi producătoare de bunuri şi servicii. 

 

2.1.4. Concluziile analizei mediului extern și analiza PEST(E) 

 

1. Oferta educaţională a şcolii cuprinde domenii de pregătire şi calificare adecvate nevoilor pieţei;  

2. Școala are o strategie de piaţă de concentrare pe câteva domenii ocupaţionale, astfel îşi alocă 

resursele fizice şi umane într-un mod eficient, axându-se pe calitate educaţională;  

3. Este necesară consolidarea și extinderea în continuare a relaţiei cu partenerii, agenții economici și 

școlile europene cu același profil, dezvoltarea reţelei de orientare şi consiliere profesională cu scopul 

de a creşte numărul elevilor integraţi în domeniile aferente specializării. 

 Din analiza contextului politic, economic, social, tehnologic şi de mediu rezultă că activitatea şcolii 

noastre îşi găseşte rolul în economia de piaţă, al reformei economice şi a reformei învăţământului. 

 

FACTORI  POLITICI 

 Procesul de armonizare după integrare ; 

 Fenomenul de descentralizare ; 

 Apropierea şcolii de comunitate, prin adoptarea unor politici corespunzătoare în 

administraţie şi finanţare ; 

 Deplasarea interesului de la control la evaluare şi consiliere ; 
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 Liberalizarea unor sectoare, practici şi domenii, în general (piaţa manualelor, piaţa 

programelor de formare, etc.) ; 

 Adaptarea sistemului românesc de învăţământ la standardele europene. 

FACTORI  ECONOMICI 

 Valoarea procentului alocat învăţământului din PIB ; 

 Posibilitatea atragerii unor fonduri nerambursabile ; 

 Descentralizarea mecanismelor financiare ; 

 Finanţarea  şcolii prin consiliile locale ; 

 Apropierea dintre şcoală, mediu economic şi de afaceri ; 

 Orientarea spre o cultură a proiectelor interne şi internaţionale. 

FACTORI  SOCIALI 

 Fluctuaţii demografice ; 

 Modificări pe piaţa muncii şi sistemul de absorbţie profesională ; 

 Schimbări privind aşteptările comunităţii faţa de şcoală ; 

 Cerere crescândă pentru învăţarea adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot 

parcursul vieţii ; 

 Parteneriat social în creştere ; 

 Întărirea rolului societăţii civile ; 

 Rolul sindicatelor . 

       FACTORI  TEHNOLOGICI 

 Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul ; 

 Generalizarea unor practici educaţionale inovatoare ; 

 Apariţia noilor reţele şcolare şi accentuarea aspectelor economice ; 

 Redimensionarea sistemului de formare profesională iniţială a cadrelor didactice . 

 Utilizarea tehnologiei  IT, la predarea online 

FACTORI  ECOLOGICI 

 Activitatea şcolii nu afectează mediul ;  

 Educarea tinerilor în spirit responsabil, prin discipline de studiu/module și activități 

școlare și extrașcolare tematice.  

 

 

 

2.2.Analiza mediului intern               

2.2.1.Colectarea şi analiza datelor liceului 
Situaţiile statistice realizate la Liceul Tehnologic„Aurel Vlaicu “Lugoj   

în anul şcolar 2019-  2020 

 

Tabelul 1.Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ– zi şi seral 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de rezidenţă 
Număr de elevi/Anul şcolar 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Total populaţie şcolară, din care: 767 703 708 708 

     -pe sexe 
M 511 638 501 515 

F 192 253 207 193 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea unde este 
situată şcoala 206 353 96 196 

Total din alte localități 54 891 612 512 

Total din urban 497 353 194 207 
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Total din rural 100 538 418 501 

total în învățământul liceal liceu tehnologic ruta directă, din 

care: 275 208 225 165 

    -pe sexe 
M 144 239 150 91 

F 72 127 75 74 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea unde este 
situată şcoala 71 140 61 50 

Total din alte localități 24 366 194 115 

Total din urban 145 141 63 51 

Total din rural 48 225 131 114 

total elevi, școala profesională , din care: 247 221 210 254 

    -pe sexe 
M 216 211 191 224 

F 72 15 19 30 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea unde este 
situată şcoala  56 38 69 

Total din alte localități 221 226 172 185 

Total din urban 71 56 27 69 

Total din rural 145 187 145 185 

total  elevi  învățământ seral , din care: 225 264 275 263 

    -pe sexe 
M 199 127 163 189 

F 65 96 112 89 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea unde este 
situată şcoala 80 128 29 78 

Total din alte localități 185 223 246 191 

Total din urban 80 133 104 89 

Total din rural 185 134 142 182 

 

 

 

 

Tabelul nr. 2. Elevi rămaşi în evidenţă la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 
 
Forma de 

învățământ 

Elevi in evidenta 

la sfarsit de an 

scolar -

31.08.2020 

Elevi promovati Elevi repetenti 

din 

cauza situatiei 

scolare 

Elevi 

exmatriculati in 

cursul anului cu 

drept de 

reinscriere 

Elevi cu situatia 

scolara 

neincheiata 

Total din care: 

feminin 

Total din 

care: 

feminin 

Total din 

care: 

feminin 

Total din 

care: 

feminin 

Total din 

care: 

feminin 

Învăţământ 

liceal -zi 
145 70 145 70 9 4 - - - - 

Învăţământ 

liceal -seral 
230 80 230 80 58 0 - - - - 

Școla prof. 228 28 228 28 11 1 - - - - 
Învăţământ 

postliceal 
- - - - - - - - - - 

TOTAL 603 178 603 178 78 5 - - - - 
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Tabelul nr. 3. Elevi promovaţi în anul şcolar 2019-2020 

 

 
Forma de 

învățământ 

Elevi promovați din care, cu media generală 

Total din 

care: 

feminin 

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99  8 - 8,99 9 – 9,99 10 

Învăţământ 

liceal -zi 
145  10 33 61 34 7 - 

Învăţământ 

liceal -seral 
230  26 132 64 8 0 - 

Școla prof. 228  35 93 85 15 0 - 
Învăţământ 

postliceal 
0  0 0 0 0 0 - 

TOTAL 603  71 258 210 57 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi promovați; 603; 
89%

Elevi repetenți; 78; 
11%

; 0; 0%; 0; 0%

Elevi rămași la sfârșitul anului 2019-2020

Elevi promovați

Elevi repetenți
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DISTRIBUȚIA ELEVILOR DUPĂ MEDIA GENERALĂ – AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabelul nr. 4. Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2020 

 

 

 

 
Forma de 

învățământ 
Total 

înscrişi 

Promovaţi Nepromovaţi 

6-6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 – 9,99 

Învăţământ liceal -zi 92 10 0 1 0 81 
Învăţământ liceal -seral 30 2 0  0 28 
TOTAL 122 12 0 1 0 109 
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PROMOVABILITATEA LA BACALAUREAT – AN ȘCOLAR 2019 -2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 5. Examenul de certificare a competenţelor profesionale – an școlar 2019-2020 

 
Forma de 

învățământ 
Total 

înscrişi 

Admiși  Neprezentați 

Învăţământ liceal –zi și 

seral 
98 98 0 

Învăţământ profesional 61 61 0 
TOTAL 159 159 0 
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     EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 6. Nr. clase, nr. elevi, nr. posturi în anul şcolar 2020-2021 

 

 
Forma de 

învăţământ 

Total Cl IX 

An I 

 Cl X 

An II 

Cl XI Cl XII  Cl 

XIII 

Personal 

didactic 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Pers. 

clase Ele 

vi 

clase Ele 

vi 

clase elevi cl

as

e 

elevi clase elev

i 

cla

se 

ele

vi 

pers
oane 

post
uri 

pe
rs

oa

ne 

post
uri 

Nedid. 
pe

rs

oa
ne  

po

stu

ri 

 

 

Învăţământ 

liceal -zi 

6 152 1 30 1 27 2 59 2 36   54 49.3

6 

6 5.5 11 10

.5 

Învăţământ 

liceal -seral 

11 282 1 28 1 29 3 86 3 84 3 55 

Înv. prof. 12 318 5 150 4 103 3 65     

             

TOTAL 29 752 7 208 6 159 8 210 5 120 3 55 54 49.36 6 5.5 11 10.

5 

 

Tabelul nr.7. Situaţie privind ocuparea posturilor în anul şcolar 2020-2021 

 
Personal 

didactic 
Din care Personal 

Didactic aux. 
 

Din care Personal 

nedidactic 
Din care TOTAL 

POSTURI Baza Plata 

cu ora 

Baza Plata 

prin 

cumul 

Baza Plata 

prin 

cumul 

Vacante 

TOTAL TOTAL TOTAL 

49.36 34.81 14.55 5.5 5 0.5 10.5 10.5 0 0 65.36 
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Tabelul nr.8. Situaţia statistică a cadrelor didactice încadrate în anul şcolar 2020-2021 
-grade didactice 
Nr.total de  

cadre 

didactice 

Nr.total de  

cadre 

didactice 

titulare 

Nr.total de  

cadre didactice 

suplinitoare 

Debutanţi Nr.cadre 

didactice 

cu 

definitivat 

Nr.cadre 

didactice cu 

grad 

didactic II 

Nr.grade 

didactice 

cu grad 

didactic I 

Nr.grade 

didactice 

cu 

doctorat 
calificati necalificati 

54 29 9 6 8 9 9 27 1 

 

 
- modul de încadrare 

Total personal 

didactic (persoane 

distincte) 

Din care: Angajati pe perioada determinata fara 

studii 

corespunzatoare postului (persoane) 
Titulari 

(persoane) 

Angajati pe 

perioada 

determinata 

calificaţi 

(persoane) 

Personal 

didactic 

asociat 

(persoane) 

Personal 

didactic 

pensionat 

(persoane) 

Angjati pe 

perioada 

determinata 

fara 

studii 

corespunzatoare 

postului 

(persoane) 

Cu studii 

superioare, în 

alt domeniu 

decât cel 

corespunzător 

postului 

didactic 

(persoane) 

Studenţi, 

în 

curs de 

calificare 

(persoane) 

Cu studii 

medii 

(persoane) 

54 29 14 2 5 2 2 0 0 

 

 

 

Tabelul nr. 9. Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 

 

Nr 

crt 

Nivel 

/ clasă 

Filieră Profil / 

domeniu 

Specializare / 

Calificare profesională 

Număr 

de 

clase 

Observa

ții 

LICEU ZI 

 

 

1 

 

 

clasa 

a IX- a 

 

 

Tehnologică 

Tehnic/ 

Mecanică 

Tehnician mecatronist 

 

1  

2  

Clasa 

a X-a 

 

Tehnologică  

 

Servicii/  

economic 

Tehnician în activităţi economice 

 

1  

 

3 

 

Clasa  

a XI-a 

Tehnologică Servicii/  

economic 

Tehnician în activităţi economice 

 

1  

Tehnic / 

Mecanică  

Tehnician operator  tehnică de calcul 1  

 

4 

 

Clasa  

a XII a 

Tehnologică Servicii/  

economic 

Tehnician în activităţi economice 

 

1  

Tehnic / 

Mecanică  

Tehnician mecatronist 1  

LICEU SERAL 

5  

clasa 

a IX -a 

Tehnologică Tehnic / 

Electric 

Tehnician electrotehnist 1  

6 Clasa 

a X-a 

Tehnologică Tehnic / 

Mecanică 

Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1  

7 Clasa  

a XI-a 

Tehnologică Tehnic / 

Mecanică 

Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1  

Servicii/  

economic 

Tehnician în activități economice 

 
1  
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Tehnic / 

Mecanică 

Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1  

8 Clasa  

a XII-a 

Tehnologică Tehnic / 

Mecanică 

Tehnnician transporturi 1  

Servicii/  

economic 

Tehnician  in activitati economice 1  

Tehnic / 

Mecanică 

Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1 

 

 

 

9 Cls a 

XIII-a 

Tehnologică Tehnic / 

Mecanică 

Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 
1  

Tehnic / 

electric 

Tehnician  electrotehnist 

 
1  

  Tehnic / 

Mecanica  

Tehnician transporturi 1  

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL  

10 

 

 

 

 

 

 

Clasa 

a IX –a 

 

 

 

 Servicii 

/comerţ 
Comerciant vânzător 1  

Tehnic / 

Mecanică   

Mecanic agricol  

Operator la masini cu comanda 

numerica 

0.5 

 

0.5 

 

Tehnic / 

Mecanică 

Mecanic auto  1  

Tehnic/ 

Constructii 

Zidar pietrar tencuitor 1  

Tehnic/ 

Electromecanica 

Electromecanic utilaje  si instalatii in 

industrie 
1  
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Clasa a 

X-a  

 

 Tehnic/ Mecanică Mecanic auto 1  

Tehnic/ mecanică Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie 
1  

Servicii 

/comerţ 
Comerciant vânzător 1  

Tehnic/ electric Confectioner produse electrotehnice 1  

12 Clasa  

a XI-a 

 Tehnic / 

Electric 
Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie -dual 

1  

Tehnic / 

Mecanică 

Mecanic auto   1  

Tehnic / 

constructii 

Zidar , pietrar, tencuitor 1  

 

 

2.2.2. Predare – învățare 

Una din laturile esenţiale ale şcolii o reprezintă procesul de predare - învăţare în urma căruia elevii 

dobândesc competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează personalitatea pentru viaţă. Majoritatea elevilor 

se adaptează uşor la schimbările apărute pe piaţa muncii interne şi externe. Cadrele didactice folosesc o gamă 

variată de strategii de predare - învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, 

culturii şi motivării fiecărui elev. Din informările prezentate de şefii de comisii metodice din şcoală şi din 

asistenţele la ore se desprind următoarele concluzii:  

 În anul şcolar 2019 – 2020, comisiile metodice şi-au desfăşurat activitatea în spiritual didacticii 

moderne. Primul pas l-a constituit momentul documentare – proiectare: aprofundarea programelor şcolare, 

personalizarea acestora, alegerea manualelor alternative, întocmirea planificărilor calendaristice şi 

proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare. Fiecare profesor a acordat o atenţie deosebită pregătirii 

fiecărei lecţii, esenţializând şi sistematizând elementele de conţinut, modalităţile de evaluare în funcţie de 
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particularităţile individuale ale acestora. S-a insistat permanent pentru corectitudinea şi exactitatea 

informaţiilor transmise elevilor, având în vedere, în principal, caracterul formativ al actului de învăţare. 

Activitatea în cadrul comisiilor metodice s-a desfăşurat conform planului managerial întocmit la începutul 

anului şcolar şi care s-a axat pe cele trei componente ale activităţii didactice: componenta conceptuală, 

componenta acţională şi componenta evaluativă. Pregătirea practică a elevilor s-a desfăşurat în conformitate 

cu planurile cadru, standardele de pregătire profesională şi curriculum-ul valabil. Pentru aceasta s-a întocmit 

,la începutul anului şcolar, atât graficul de instruie practica curentă, cât si graficul pentru stagiile de pregatire 

practica (comasată)..  

 Cadrele didactice ale școlii, ca manageri ai activităţii didactice, urmăresc ca întreaga activitate să se 

încadreze în cerinţele impuse învăţământului în etapa actuală, stabilind obiective clare, în concordanţă cu 

cele din planul managerial al şcolii. Aceasta presupune proiectarea tuturor activităţilor didactice şi stabilirea 

unor strategii de instruire care să ducă la realizarea obiectivelor propuse având ca punct de plecare nivelul 

real de cunoştinţe al elevilor. Reuşita procesului de predare - învăţare este asigurată prin:  formarea continuă 

a cadrelor didactice,  utilizarea învăţării centrate pe elev,  includerea elevilor cu nevoi speciale,  

implementarea unui program de sprijin în învăţare,  implicarea în proiecte care să faciliteze tranziția de la 

școală la viața activă pe piața muncii. 

  

2.2.3. Baza materială și resurse didactice 

Situaţia juridică 

 Liceul Tehnologic  “Aurel Vlaicu” Lugoj, este o unitate de învățământ cu personalitate 

juridică . 

 Cele două  corpuri de clădire puse la dispoziţia şcolii fac parte din patrimoniul Primăriei 

Lugoj  și sunt administrate de către şcoala noastră pentru o perioadă de 49 ani.. 

 

Denumirea  Suprafaţă (m
2
) 

Clădire str. Cernei  1 893 

Ateliere str. Xenopol 3181 

Curte +Teren sport 860 

 

Utilităţi 

 Şcoala este racordată la reţelele oraşului pentru apă rece, termoficare, canal, gaze, reţea 

telefonică şi internet.  

 

a). Dotare materială 

 Baza materială a Liceului Tehnologic  „Aurel Vlaicu ” este alcătuită din: 

 12  săli de clasă; 

 2 laboratoare de informatică; 

 1 laborator de fizică; 

 1 laborator de  chimie – biologie; 

 1 cabinet pentru firma de exerciţiu; 

 1 cabinet de mecanică; 

 1 cabinet de  limba română; 

 1 cabinet de istorie – geografie; 

 1 cabinet de discipline economice ( contabilitate ); 

 1 cabinet de legislație rutieră; 

 8 ateliere; 

 bibliotecă şcolară 14227  volume; 
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 1 sală de sport; 

 1 teren de sport; 

 1 cabinet psiholog; 

 

 

 

b). Resurse umane 

 
Personalul didactic este alcătuit din   54   cadre didactice, din care  29 profesori titulari, 9 suplinitori 

calificaţi și 6 necalificați. Din cele  54  cadre didactice sunt:  8 debutanţi,  9  definitivi,  9  cu gradul didactic 

II,    27 cu   gradul didactic I și 1  doctor. 

Calitatea personalului didactic este evidenţiată din statistica următoare : 

 51,85  % au un grad didactic I sau doctorat; 

 16.66 % au gradul didactic II; 

 16.66 % au definitivatul; 

 70 % dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din unitate 

(sursa: chestionar părinţi); 

 74% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea colectivului 

didactic (sursa: chestionar profesori); 

 Aproximativ 20% dintre profesori au participat la mobilități Erasmus +impreună cu elevii 

liceului; 

 100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, 

prestând servicii de calitate; 
 

2.2.4. Consiliere şi orientare şcolară / în carieră  

 Deoarece situaţiile în care tinerii se confruntă de timpuriu cu problem sunt tot mai dese, societatea 

este obligată să caute şi să găsească soluţii, iar școala are și ea un rol important; factorii care dezvoltă aceste 

probleme trebuie luaţi foarte în serios în atenţie, deoarece ei vor marca exprimarea obiectivelor consilierii. 

Trebuie identificate influenţele sociale, educaţionale, economice care acţionează în această lume în continuă 

schimbare.  

Consilerea presupune: 

 analizarea caracteristicilor personale şi factorilor implicaţi în dezvoltarea carierei: personali, sociali, 

favorabili-nefavorabili, interni-externi;  

 estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională; diferenţa dintre aspiraţii, interese şi 

posibilităţi, raportul dintre competenţele personale şi comanda socială;  

 corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii.  

 În şcoala noastră consilierea şi orientarea şcolară în carieră a elevilor este realizată la orele de 

dirigenţie/consiliere şi la cabinetul de consiliere psihopedagogică. Profesorii diriginţi îşi proiectează 

activitatea de consiliere la începutul fiecărui an şcolar/semestru. 

 După cum se ştie, părinţii au rol important în orientarea şcolară şi profesională a propriilor copii. 

Experienţa personală pozitivă, dar şi aspiraţiile lor nerealizate, anumite stereotipuri cu privire la muncă, etc, 

sunt transferate sau impuse copiilor în planul construcţiei carierei. Pe de altă parte, această realitate este şi o 

sursă de conflict între părinţi şi copii, profesori sau consilieri şcolari, în cazul în care copilul are o altă 

opţiune sau este sfătuit să abordeze o altă filieră şcolară decât cea spre care aspiră adulţii. Implicarea 

membrilor comunităţii în consilierea şcolară se poate dovedi benefică pentru viitorii absolvenţi ai anumitor 

trepte de şcolarizare.  

 Obiective proiectate pentru anul şcolar 2019-2020 constau în derularea unor proiecte educaţionale 

în aria curriculară Consiliere şi Orientare pe nivele sau pe specializări similare, care să se adreseze tuturor 

elevilor școlii. 
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2.2.5. Calificări şi curriculum  

           La stabilirea calificărilor profesionale şcoala noastră  urmăreşte Strategia de Dezvoltare a 

Judeţului Timiş în scopul corelării calificărilor cu nevoile reale ale pieţei muncii pe termen mediu şi lung. Au 

fost alese calificări profesionale necesare în domeniile cu dinamică constantă sau in creştere( construcţii şi 

lucrări publice,  mecanic,electric si electromecanic, electronica   si automatizari, mecatronica, comert şi 

servicii) 

Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională 

sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Este necesară o permanentă adaptare a ofertei 

educaționale la cerințele pieței muncii prin: 

- aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională; 

- adaptarea prin curriculum în dezvoltare locala (CDL). 

Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii reclamă din partea învățământului profesional și tehnic 

un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de 

lucru diverse, prin:       

- Asigurarea pregătirii de bază pe competenţe tehnice generale solide; 

- Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu dezvoltarea de abilitați și 

competenţe specifice economiei de piața (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzare, 

marketing, etc.); 

- Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți; 

Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaționale induse de investițiile străine şi 

cerințele de competitivitate, trebuie ținut cont de: 

- Creșterea permanenta nivelului de calificare al absolvenților IPT; 

- Importanta competenţelor cheie 

- Formarea unor competente adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, 

tehnici de vânzare; 

- Cunoașterea limbilor străine 

- Colaborarea intre scoli pentru calificările care presupun competente combinate, de exemplu: 

tehnice și protecția mediului, tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT 

(design, grafică, publicitate, design pagini web) etc. 

- Formarea continuă a profesorilor;  

Ca urmare, unitățile economice din județul Timiș, au investit și investesc în continuare în instruire și 

activități specifice în aceste domenii, iar învățământul tehnic și profesional va trebui să își actualizeze 

oferta educaționala prin: 

- Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecția mediului pe 

baza standardelor de mediu ale UE; 

- Dezvoltarea unor competente de mediu ca parte din pregătirea tehnica generala, indiferent de 

specialitate; 

- Instruire specifica de baza în domeniul sănătății și securității ocupaționale (sănătatea și 

securitatea muncii) corespunzător domeniilor de pregătire.*1 

În consecinţă, opţiunile ofertei educaţionale au fost rezultatul unor analize şi dezbateri la nivel de CA şi 

CP din cadrul Liceului Tehnologic ,, Aurel Vlaicu”, respectiv a discuţiilor cu diverse instituţii şi organizaţii 

abilitate în domeniul pieţei muncii. 

    Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019,a fost realizat 100 %. 

 Pe baza planului de şcolarizare-proiectat, respectiv aprobat, curriculumul utilizat la nivelul şcolii este 

cel aprobat şi/ sau recomandat de către MECTS:
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Lista planurilor de învăţământ şi a programelor de învăţământ aprobate de către MEN pentru anul şcolar 2020-2021 

 
                                                                                                  

 

Nr. 

crt. 

Profilul Clasa Domeniul/Calificar

ea profesională 

Nr. Ordin 

plan cadru 

de 

învățământ 

Nr. Ordin plan  

de învățământ 

pentru cultura 

de specialitate 

Nr. Ordin 

programe 

școlare 

Obs. 

(Ordine CDL ) 

 

1 

 

 

TEHNIC IX A MECANICĂ/ 

TEHNICIAN 

MECATRONIST 

OMECI 

nr.3411  

din 16.03.2009 

OMENCS 

nr.4457/05.07.2016 

Anexa 3 

OMENCS 

nr.4457/05.07.201

6 

Anexa 3 

 

OMEN 

3914/18.05.2017 

2 SERVICII  X A ECONOMIC/ TEHN. 

 ÎN ACT. 

ECONOMICE 

OMECTS nr. 

3081/27.01.2010 

Anexa 2 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 2 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 2 

OMEN 

3914/18.05.2017 

3 SERVICII XI A ECONOMIC/TEHN. 

ÎN ACT. 

ECONOMICE 

OMECI nr. 

3412/16.03.2009 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 1 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

 

OMEN 

3502/29.03.2018 

4 TEHNIC XI B ELECTRONICĂ ȘI 

AUTOMATIZĂRI/ 

TEHN. 

OPERATOR 

TEHNICĂ DE 

CALCUL 

OMECI nr. 

3412/16.03.2009 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 1 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

 

OMEN 

3502/29.03.2018 

5 SERVICII XII A ECONOMIC/TEHN. 

ÎN ACT. 

ECONOMICE 

OMECI nr. 

3412/16.03.2009 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 1 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

 

OMEN 

3502/29.03.2018 

6 TEHNIC XII B MECANICĂ/TEHNI

CIAN 

MECATRONIST 

OMECI nr. 

3412/16.03.2009 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 2 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

 

OMEN 

3502/29.03.2018 
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 ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 
7 SERVICI  IX A COMERȚ 

/COMERCIANT 

VÂNZĂTOR 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMENCS 

nr.4457/05.07.2016 

Anexa nr. 4 

OMENCS 

nr.4457/05.07.201

6 

Anexa 6 

OMEN 

3914/ 

18.05.2017 

8 TEHNIC IX B MECANICĂ/MECAN

IC AUTO 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMENCS 

nr.4457/05.07.2016 

Anexa nr. 4 

OMENCS 

nr.4457/05.07.201

6 

Anexa 6 

OMEN 

3914/18.05.2017 

9 TEHNIC IX C MECANICĂ/MECAN

IC AGRICOL 

OPERATOR LA 

MAȘINI CU 

COMANDĂ 

NUMERICĂ 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMENCS 

nr.4457/05.07.2016 

Anexa nr. 4 

OMENCS 

nr.4457/05.07.201

6 

Anexa 6 

OMEN 

3914/18.05.2017 

10 TEHNIC IX D ELECTROMECANI

CĂ/ELECTROMECA

NIC UTILAJE ȘI 

INSTALAȚII ÎN 

INDUSTRIE 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMENCS 

nr.4457/05.07.2016 

Anexa nr. 4 

OMENCS 

nr.4457/05.07.201

6 

Anexa 6 

OMEN 

3914/18.05.2017 

11 TEHNIC IX E CONSTRUCȚII ȘI 

INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE/ 

ZIDAR,PIETRAR,TE

NCUITOR 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMENCS 

nr.4457/05.07.2016 

Anexa nr. 4 

OMENCS 

nr.4457/05.07.201

6 

Anexa 6 

OMEN 

3914/18.05.2017 

12 TEHNIC X A MECANICĂ/MECAN

IC UTILAJE ȘI 

INSTALAȚII ÎN 

INDUSTRIE 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 4 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 4 

OMEN 

3914/18.05.2017 

13 TEHNIC X B ELECTRIC/CONFEC

ȚIONER PRODUSE 

ELECTROTEHNICE 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 4 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 4 

OMEN 

3914/18.05.2017 
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Anexa 1 

14 TEHNIC X C MECANICĂ/MECAN

IC AUTO 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 4 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 4 

OMEN 

3914/18.05.2017 

15 

 

SERVICI  X D COMERȚ 

/COMERCIANT 

VÂNZĂTOR 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 4 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 4 

OMEN 

3914/18.05.2017 

16 TEHNIC XI A MECANICĂ/MECAN

IC UTILAJE ȘI 

INSTALAȚII ÎN 

INDUSTRIE 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 3 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 3 

 

OMEN 

3502/29.03.2018 

17 TEHNIC  XI B MECANICĂ/MECAN

IC AUTO 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 3 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 3 

 

OMEN 

3502/29.03.2018 

18 TEHNIC XI C CONSTRUCȚII ȘI 

INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE/ 

ZIDAR,PIETRAR,TE

NCUITOR 

OMEN 

nr.3152/24.02. 

2014 

Anexa 1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 3 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 3 

 

OMEN 

3502/29.03.2018 

19 TEHNIC IX A ELECTRIC/ 

TEHN. 

ELECTROTEHNIST 

OMECI 

nr.3411  

din 16.03.2009 

OMENCS 

nr.4457/05.07.2016 

Anexa 1 

OMENCS 

nr.4457/05.07.201

6 

Anexa 3 

 

20 TEHNIC X A MECANICĂ/ 

TEHN. MECANIC 

PTR. ÎNTREȚ. ȘI 

REPARAȚII 

OMECTS nr. 

3081/27.01.2010 

Anexa 3 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 2 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 2 

 

21 TEHNIC XI A  

MECANICĂ/ 

TEHN. MECANIC 

PTR. ÎNTREȚ. ȘI 

OMECTS 

nr.3081/27.01.2

010 

Anexa 3-SEM.I 

 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 

Anexa 2 

 

 

OMEN nr. 

3915/18.05.2017 
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REPARAȚII  

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

 

 

 

Anexa 2 

 

22 SERVICII XI B  

MECANICĂ/ 

TEHN. MECANIC 

PTR. ÎNTREȚ. ȘI 

REPARAȚII 

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

- - S II 

23 TEHNIC XI C ECONOMIC/TEHN. 

ÎN ACT. 

ECONOMICE 

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

- - SII 

24 TEHNIC XII A MECANICĂ/ 

TEHN. MECANIC 

PTR. ÎNTREȚ. ȘI 

REPARAȚII 

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 1 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 1 

 

 

25 SERVICII XII B ECONOMIC/TEHN. 

ÎN ACT. 

ECONOMICE 

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 1 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 1 

 

 

26 TEHNIC XII C MECANICĂ/ 

TEHN. 

TRANSPORTURI 

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 1 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 1 

 

 

27 TEHNIC XIII A MECANICĂ/ 

TEHN. MECANIC 

PTR. ÎNTREȚ. ȘI 

REPARAȚII 

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 2 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 2 

 

 

28 SERVICII XIII B ELECTRIC/TEHNIC

IAN 

ELECTROTEHNIST 

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 2 

 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 2 
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29 TEHNIC XIII C MECANICĂ/ 

TEHN. 

TRANSPORTURI 

OMEC 

4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

OMEN nr. 

3500/29.03.2018 

Anexa 2 

OMEN nr. 

3501/29.03.2018 

Anexa 2 
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Alegerea disciplinelor CDL s-a bazat pe armonizarea dintre particularităţile personalităţii 

elevului, aptitudinile şi interesele sale personale (exprimate prin opţiunea pentru o anumită 

disciplină) şi diversificarea continuă a domeniilor cunoaşterii. Ele permit aprofundarea pregătirii de 

specialitate, asigurând la finalul ciclului liceal, atât posibilitatea continuării studiilor, cât şi 

integrarea pe piaţa muncii.  

Mai jos sunt prezentate denumirile CDL –urilor aprobate, din unitatea noastră şcolară, 

pentru anul școlar 2020 -2021 

 

LISTA DISCIPLINELOR OPŢIONALE ( CDL ) 

derulate în anul şcolar 2020 -2021 

 

NR. 

CRT 

Clasa 

 

Titlul opționalului propus (se trec toate 

opționalele din unitate, pe anul şcolar 2020 - 2021, 

în ordine crescătoare după clasă) 

Tipul 

opționalului  

(CDL) 

Data 

avizarii  în 

CP  

                       Data   

aprobării 

în CA 

1 

9A Tranzitia de la scoala la locul de munca Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

2 

9A 

înv.prof 
Inițiere în activități practice de comerț 

Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

3 

9B 

inv.prof Tranzitia de la scoala la locul de munca Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

4 

9C 

înv.prof Tranziția de la școală la locul de muncă  -M4 Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

5 

9D 

inv.prof, 

Identificarea și rezolvarea  problemelor în 

domeniul electric Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

6  10 A 

Utilizarea practică a instrumentelor moderne în 

contabilitatea primară  Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

7 10 B Sisteme automatizate Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

8 

10A 

inv.prof 

Lucrări de mentenanță la mașini  de cusut 

industriale  -I  -M 4 Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

9 

10B 

inv.prof 

Aplicații de bază în  asamblarea si utilizarea 

mașinilor  și aparatelor electrice Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

10 

10 C inv 

prof Diagnosticarea  și repararea motorului  Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

11 

10 D 

inv prof 

Utilizarea practică a instrumentelor moderne în 

contabilitatea primară  09.12.2019 10.12.2019 

12 11A /Managementul resurselor umane Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

13 11 B  Circuite electrice  -M4 Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

14 

11A 

inv.prof 

Lucrari de mentenanță la mașini de cusut 

industriale  II Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

15 

11Binv 

prof 

Întreținerea, diagnosticarea și repararea 

automobilelor M4 Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

16 

11 C inv 

prof 

Realizarea peretilor despartitori cu materiale si 

tehnologii moderne Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

17 12A Finanțarea afacerii Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

18 12 B Asigurarea calității - M5 Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

19 

12 A 

seral Circuite electrice  M4 Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

20 12 B Managementul resurselor umane Extindere 09.12.2019 10.12.2019 
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seral 

21 

12 C 

seral Managementul unităților de service auto Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

22 

13.A 

seral Asigurarea calitatii Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

23 

13.B 

seral Întreținerea echipamentelor  electrice Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

24 

13.C 

seral Documente de transport Extindere 09.12.2019 10.12.2019 

 

 
           Urmărind în permanenţă evoluţia pieţei muncii precum şi interesul manifestat de elevi faţă de anumite 

domenii de activitate, scoala noastră îşi adaptează oferta educaţională cu scopul de a răspunde adecvat 

acestor tendinţe, folosind baza materială existentă precum şi depunând eforturi în vederea actualizării 

acesteia cu ajutorul partenerilor interesaţi de profilul pregătirii profesionale al personalului angajat în prezent 

sau în viitorul imediat.  

 De aceea, proiectul planului  de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 –2022, va urmări lărgirea ofertei 

educaționale. 

 

 2.2.6. Participarea la decizie a personalului şi a comunităţii . Relaţia şcolii cu comunitatea 

 
Participarea şi implicarea cadrelor didactice, părinţilor, autorităţilor locale, a altor parteneri şi chiar a elevilor 

în procesul de elaborare, luare şi implementare a deciziilor este una dintre condiţiile funcţionării şi 

consolidării democraţiei. În acelaşi timp, se asigură, astfel, o mai mare adecvabilitate a deciziilor şi 

programelor de acţiune la nevoia social-comunitară, participând la elaborarea lor, acestea vor fi mai uşor 

înţelese de către părinţi, autorităţi, parteneri şi elevi, bucurându-se de mai larga lor susţinere. Acestea au ca 

rezultat un grad mai mare de eficienţă a acţiunilor şi susţin implementarea unor strategii incluzive de 

dezvoltare socială. O dată în plus, obiectivul incluziunii este imperativ de urmărit în cazul tinerilor - elevilor, 

pentru care participarea la decizia publică este forma cea mai potrivită prin care se pot manifesta şi implica 

în viaţa comunităţii. Astfel de practici sunt şi un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi 

civică. Beneficiind de o mai bună informare, posibilă prin participare, tânărul va găsi răspunsuri la 

problemele sale specifice, între care modalităţile de petrecere a timpului liber, alegerea unei profesii sau 

găsirea unui loc de muncă. O eficientă participare la decizia publică trebuie să combine eforturile tinerilor cu 

cele ale generaţiei mature şi ale autorităţilor. Ideal ar fi ca acestea să fie articulate în cadrul unei strategii de 

acţiune. 

       Obiectivul unei largi participări a părinţilor, autorităţilor locale, a altor parteneri şi chiar a elevilor la 

procesul decizional este un imperativ al unei conduceri moderne, fiind considerată  drept o premisă esenţială 

de asigurare a dezvoltării instituţiei şcolare. 

        Totodată, trebuie avută în vedere necesitatea reciprocităţii în relaţiile comunitare nu numai o participare 

a comunităţii la viaţa şcolii, ci şi o implicare activă a şcolii în viaţa comunitară. 

         Această tendinţă este deja prezentă în reformele educaţionale.  

Astfel: 

 elevii, părinţii şi comunitatea în general au un cuvânt de spus în proiectarea CDL. 

 existenta  consiliilor consultative ale elevilor, consiliul clasei. 

 comitetele de părinţi iau decizii privind dotarea şcolii cu echipamente şi auxiliare curriculare. 

 prezenţa in cadrul C.E.A.C. și în cadrul Consiliului de administratie a reprezentanților agenților 

economici, părinților, comunității. 

        Liceul Tehnologic „ Aurel Vlaicu ” Lugoj , stabileşte şi dezvoltă relații de parteneriat cu instituții 

de cultură, universități, licee din județ și din țară, după cum urmează:  
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Acord  de parteneriat nr.1869/01.10.2019-Colegiul Tehnic ,,Al.Papiu Ilarian ,,Zalau 

Acord  de parteneriat nr.1867/03.10.2019-Colegiul Economic,,Râmnicu Vâlcea,, 

Protocol de parteneriat nr.132/21001.2020 –Liceul de Turism și Alimentatie ,,Dumitru 

Motoc,,Galați 

Acord de parteneriat nr.37/10.01.2020-Liceul Teoretic ,,Emil Racoviță,, Vaslui; 

Acord de parteneriat 447 / 05.03.2020 – Liceul Teoretic ,,Traian Vuia ,, Faget 

Acord de parteneriat 2181 /31.10.2019 –Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva,, 

Alexandru Rosca,, Lugoj 

Acord de parteneriat 2087 / 21.10.2019 – Fundatia Estera Timisoara 

Acord de parteneriat  1830 /26.09.2019 – Liceul Tehnologic ,, Petre S. Aurelian’’ Slatina 

Acord de parteneriat 393 din 27.02.2020 –Asociatia profesorilor Economisti  Targu 

Frumos – Iasi 

 

 

 PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALĂ 

  
  Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finanţării cheltuielilor 

curente şi de capital a unităţii de învăţământ de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Lugoj. 

 Administraţia Locală a sprijinit acordarea burselor municipale  ale elevilor cu rezultate 

extracurriculare deosebite. 

 Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanţe şcolare crescute, 

accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor cât şi a adulţilor 

implicaţi. 

 Pornind de la aceste considerente, una din direcţiile majore de acţiune ale şcolii a constituit-o 

dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii deschise şi 

facilitarea accesului acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţă a părinţilor-

elevilor-membrilor comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, inclusiv solicitarea sprijinului 

partenerilor locali în soluţionarea acestora. Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţi s-a realizat 

prin folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

 afişarea informaţiilor cu caracter public pe avizierul  şcolii şi popularizarea acestuia în rândul 

elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; 

 publicarea informatiilor cu caracter public în ziarele locale. 

Consiliul Local s-a implicat şi prin susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare, concursuri sportive 

şi cultural-artistice organizate în anul şcolar 2017-2018. 

 
 Parteneriate cu agenții economici 

  
          În vederea instruirii practice a elevilor cu calificările:  „ Tehnician în activitati economice”, 

„Tehnician electrotehnist”, „ Tehnician mecatronist”, „Tehnician mecanic pentru intretinere şi 

reparatii” „Tehnician în instalatii electrice”, „Tehnician instalator pt constructii”, comerciant 
vânzător, mecanic auto, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, zidar pietrar tencuitor,  

mecanic utilaje și instalații în industrie, şcoala a iniţiat discuţii privind colaborari profesionale cu 
agenţi economici din zonă. Școala are contracte de colaborare cu peste 50 de agenti economici 

locali, dintre  care amintim: 
 SC Autoliv Lugoj; 

 SC Hella Lugoj 

 SC Auto Lugojana SA; 

 SC Buşu Cospic SRL; 

 SC Văcariu  Service SRL; 

 SC.Welcar SRL; 
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 S.C. Autolugojana SA; 

 SC Semida SRL; 

 SC LA Marg SRL; 

 LC Electronic SRL; 

 SC Electrologus SRL; 

 SC Witext SA; 

 PFA Lelescu Miron; 

 SC Bărbulescu  SA; 

 SC STrakmotors SRL; 

 SC Pitstop M &M SRL; 

 I.I. Paloș Adrian; 

 SC Zeco Tradin SRL; 

 PF Calbăr și fiii; 

 SC TA Adelfia Alex & David SRL; 

 SC Agro Brancu SRL; 

 SC Opriș  SRL; 

 SC Helysav Development SRL; 

 SC Valman Construct SRL; 

 SC Construct  SRL; 

 SC PROFI ROM FOOD SRL 

 SC LA MARG SRL 

 SC CARGUS SRL 

 SC BIERMAN DESING SRL 

  
Relația cu părinții 

 
Deoarece educaţia elevilor se poate realiza numai printr-o strânsă colaborare a personalului didactic 

cu părinţii, şcoala asigură şi sprijină activităţile care facilitează comunicarea părinte – elev - profesor. Printre 

aceste activităţi se numără: 

 existenţa unei baze de date despre situaţia familială a fiecărui elev;  

 şedinţele cu părinţii (odată pe semestru sau de câte ori este nevoie); 

 informarea imediată a părinţilor în caz de absenteism, abateri de la regulamentul  şcolii, 

contravenţii, alte cazuri;  

 susţinerea activităţilor extracurriculare a şcolii de către Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;  

 lectorate cu părinții; 

 un număr mare de părinţi participă la activităţile extracurriculare ale şcolii;  

 întâlniri ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.  
         Părinții s-au implicat în organizarea unor activitati precum Balul Bobocilor, 1 Iunie, Ziua Liceului. 

Consultarea cu părinții pe probleme specifice scolii şi elevilor s-a realizat şi în cadrul unor comisii şi consilii 

unde acestia sunt membrii permanenti: Consiliul de Administratie, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calitatii ş.a. 

 

Relația cu autoritățile și instituțiile locale 

 
Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finanţării cheltuielilor 

curente şi de capital a unităţii de învăţământ de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Lugoj.  

Doi  reprezentanți  al Consiliului Local sunt membri  ai Consiliului de Administraţie al şcolii, astfel 

intermediază relaţia cu autorităţile locale cunoscând oferta şcolii, obiectivele vizate de şcoală respectiv 

problemele curente ale şcolii. În decursul anilor a avut un rol pozitiv în planificarea dezvoltării instituţiei, în 

apărarea intereselor şcolii la nivelul autorităţii locale. 
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 Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanţe şcolare crescute, 

accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor cât şi a adulţilor 

implicaţi. 

 Pornind de la aceste considerente, una din direcţiile majore de acţiune ale şcolii a constituit-o 

dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii deschise şi 

facilitarea accesului acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţă a părinţilor-

elevilor-membrilor comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, inclusiv solicitarea sprijinului 

partenerilor locali în soluţionarea acestora. Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţi s-a realizat 

prin folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

 afişarea informaţiilor cu caracter public pe avizierul  şcolii şi popularizarea acestuia în rândul 

elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; 

 publicarea informatiilor cu caracter public în ziarele locale. 

Dintre relaţiile cu instituţiile locale se mai poate aminti relaţia cu Primăria Lugoj, Poliția 

Municipiului Lugoj, Teatrul Municipal Lugoj, Spitalul Lugoj ș.a. 

2.3. Analiza SWOT 

     Ca tehnică managerială pentru realizarea diagnozei mediului intern s-a utilizat analiza 

SWOT (de identificare a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor). 

Sursele de informare consultate au fost rezultatele la examene – concursuri şcolare, bacalaureat, 

rezultatele la concursuri şi activităţi extraşcolare, planul de activitate al unităţii şcolare, situaţia 

elevilor după absolvire, analiza obiectelor opţionale din CDL, scheme orare ale liceului, orarul 

activităţilor extracurriculare, proiectele disciplinelor din CDL, discuţii cu elevii, părinţii, cadrele 

didactice, partenerii.  
 
Analiza SWOT pe cele patru domenii funcţionale: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

CURRICULUM CURRICULUM 

 ofertă educaţională atractivă, în concordanţă 

cu nevoile existente pe piaţa muncii; 

 aplicarea metodei “firma de exerciţiu” la  

clasele  a XI-a –Tehnician în activități 

economice 

 acces la programe educative;; 

 rezultate la concursuri din calendarul MEC: 

concursul Business Plan  şi olimpiade, aria 

curriculara Tehnologii (premii la nivel 

judeţean); 

 Examenul de certificare a competenţelor 

profesionale susţinut de elevii noştri la 

sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ dă 

posibilitatea integrării rapide pe piaţa forţei de 

muncă 

 

 

 utilizare TIC în predare în proporţie de 20 %; 

 utilizarea într-o pondere ridicată a metodelor 

frontale de predare-învăţare; 

 Promovabilitatea scăzută la examenul de 

bacalaureat 

 Mulți absolvenți de clasa a X-a  nu mai 

continuă școala în ciclul superior al liceului; 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 clădirea şcolii se situează în zona centrală; 

 Şcoala participă anual la selecţia de proiecte 

culturale finanţate de  Consiliul Judeţean 

Timiş; 

 lipsa soft-urilor educaţionale pentru 

numeroase discipline; 

 Dotarea deficitara cu echipamente de ultimă 

generație  a laboratoarelor şi mai ales a 

atelierelor scoală; 
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 Unitatea şcolară nu a înregistrat datorii faţă de 

furnizori. 

 Baza materială corespunzătoare desfăşurării 

procesului educaţional 

 Ateliere şcoală pentru pregătirea practică a 

elevilor din învatamantul tehnic, precum şi   

un  cabinet pentru activitatea firmei de 

exercitiu 

 

 

RESURSE UMANE RESURSE UMANE 

 Unitatea are o încadrare bună cu personal 

            didactic  calificat; 

 Inscrierea unor cadre didactice în corpul 

naţional de experţi în management 

educațional; 

 Experienţa cadrelor didactice în proiectarea 

didactică, management educaţional  

 personal cu deschidere la tot ceea ce este nou 

legat de educaţie şi învăţământ. 

 

 utilizare TIC în predare în proporţie de 20%; 

 utilizarea într-o pondere ridicată a metodelor 

frontale de predare-învăţare; 

 existenţa unor profesori care nu au acumulat 

cele 90 de credite profesionale transferabile în 

ultimii 5 ani de activitate;  

 Existenţa încă a unui număr  mare de elevi 

mediocri şi slab pregătiţi; 

 Plecarea părinţilor la muncă în străinătate are 

repercusiuni directe asupra comportamentului 

elevilor, reflectate în special în absenteismului 

acestora. 

 

COMUNICARE ÎN CADRUL SISTEMULUI ŞI 

DE ÎNTĂRIRE A LEGĂTURILOR CU 

COMUNITATEA 

COMUNICARE ÎN CADRUL SISTEMULUI ŞI 

DE ÎNTĂRIRE A LEGĂTURILOR CU 

COMUNITATEA 

 parteneriate cu asociații, ONG -uri, cu 

Primăria Orașului Lugoj, cu  Poliția 

municipiului Lugoj; 

 implicarea Consiliului elevilor în 

complexitatea vieţii şcolare; 

 implicarea Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa 

școlii; 

 

 

 insertia profesionala a absolventilor este 

urmarita empiric, fara a exista un sistem bine 

organizat; 

 şcoala nu reuşeşte să motiveze toţi agenţii 

economici (parteneri în pregătirea practică) 

pentru a trata cu maximă seriozitate şi implicare 

problema efectuării pregătirii practice ale 

elevilor.  

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 lărgirea ofertei de formare continuă a 

personalului didactic prin multiple forme 

(programe locale I.S.J.-C.C.D., naţionale, 

europene), oferta de formare a C.C.D. corelată 

cu nevoile reale de învăţământ; 

 dezvoltarea resurselor educaţionale prin 

accesarea de fonduri europene; 

 interesul firmelor de a-şi recruta şi forma 

personal specializat; 

 colaborarea cu şcoli similare din ţară şi 

străinătate; 

 participari la târguri , expoziţii şi alte 

manifestări cu caracter educativ, la nivel 

naţional şi internaţional; 

 acces la informaţii privind domeniul 

educaţional; 

 

 diminuarea indicelui demografic în ultima 

perioadă de timp, care a dus şi la scăderea 

populaţiei şcolare; 

 creşterea gradului de sărăcie a populaţiei 

datorită crizei actuale, care implicit conduce la 

creşterea abandonului şcolar; 

 migraţia în creştere; 

 criza de timp a părinţilor datorată actualei 

situaţii economice care reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă 

atât în relaţia profesor-elev, cât şi în performanţa 

şcolară a elevilor; 

 existenţa unor elevi care provin din mediul 

rural şi sunt nevoiţi să facă naveta, fenomen ce 

poate genera rezultate mai slabe la învăţătură; 

 insuficienţa fondurilor la nivelul 

administratiei locale pentru asigurarea finanţării 

complementare a învăţământului; 

 concurenţa tot mai puternică pe domeniile 
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economic și tehnic / electric; 

 

 

 

 2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare  

PRIORITĂŢI 

1.  Creşterea calităţii sistemului de informare şi consiliere profesională ; 

2. Dezvoltarea infrastructurii şcolare şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii elevilor în 

concordanţă cu standardele europene; 

3. Participarea cadrelor didactice la programe de instruire moderne;  

4. Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea locală. 

 

 

 

 

PARTEA a III-a  PLANUL OPERAŢIONAL 

Anul școlar 2020- 2021 

  

3.1.Obiectivele generale şi ţintele şcolii 

 Prin activitatea planificată a se desfăşura , ne propunem să realizăm : 

 Învăţământ general şi tehnic de calitate ; 

 Educarea armonioasă a tinerilor şi pregatirea acestora pentru viaţă ; 

 Instruirea temeinică în domeniul economic, electric, mecanică, construcții. 

RESURSELE STRATEGICE ALE ŞCOLII 

1. existenţa unei densităţi mari a populaţiei în oraş şi dorinţa cetăţenilor din mediul rural de a migra 

spre oraş, scoala situându-se in zona centrală a orașului ; 

2. oferta educaţională atractivă  a şcolii în concordanţă cu nevoile existente pe piaţa muncii, 

3. baza materială și dotare ; 

4. existenţa unui personal calificat in procent de  peste 90%; 

5. acces la programe ; 

6. amplasare favorabilă în comunitate; 

7. lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin multiple forme (programe locale 

I.S.J.-C.C.D., naţionale, europene) ; 

8. interesul firmelor de a-şi recruta şi forma personal specializat; 

9. colaborarea cu şcoli similare din ţară  și străinătate; 

10. participari la targuri , expozitii si alte manifestari cu caracter educativ,la nivel national si 

international; 

11. îmbunatatirea bazei materiale prin dotarea corespunzătoare a cabinetului de electrotehnică 

12. oferta de formare a C.C.D. Timiș,  corelată cu nevoile reale de învăţământ. 

13. acces la informaţii privind domeniul educaţional. 

     

 S-au stabilit ca obiective specifice în perioada 2020 -2021: 
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 Respectarea planurilor de învăţământ şi parcurgerea completă a programelor şcolare;  

 Atragerea membrilor comunităţii locale în susţinerea şi alegerea CDL;   

 Obţinerea unui ambient adecvat desfăşurat în bune condiţii a activităţii didactice;  

 Dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor conform programelor şcolare;  

 Dezvoltarea spiritului civic, al responsabilității, respectului pentru valorile democratice, interesului 

pentru lectura al elevilor;  

 Diminuarea decalajului dintre dotarea existentă şi cerinţele impuse de standardele de pregătire 

profesională ;  

 Dobândirea de către elevi a competentelor specifice calificărilor/ specializărilor în vederea inserţiei 

într-un număr cât mai mare de absolvenţi pe piaţa muncii;  

 Dobândirea abilităţilor pedagogice necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii didactice;  

 Implicarea colectivului de cadre didactice in comisii si echipe de proiect;  

  Asigurarea calităţii activităţii didactice  

 Îmbunătăţirea performanţei şcolare a elevilor 

  Realizarea unui management performant centrat pe elev  

 Menţinerea unui climat optim de desfăşurare a activităţii didactice  

 Realizarea planului de şcolarizare;  

 Stimularea interesului elevului pentru activităţile culturale şi sportive;  

 Obţinerea de resurse materiale pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ.  

 Îmbunătăţirea disciplinei şi combaterea delincventei juvenile.  

 Obţinerea de condiţii optime pentru desfăşurarea practicii de producţie.  

 Creearea unui climat sigur pentru desfăşurarea procesului de învăţământ;  

 Combaterea absenteismului si  a fenomenelor infracţionale în timpul şi după finalizarea şcolii.  

 Reducerea fenomenelor infracţionale prin implementarea unor principii morale sănătoase. 

  Mai buna cunoaştere a elevilor şi îmbunătăţirea comunicării cu cadrele didactice. 

 Urmărind toate aspectele ce au fost puse în valoare prin analiza mediului respectând viziunea şi 

misiunea şcolii,  am proiectat realizarea următoarelor : 

 

ŢINTE STRATEGICE  

 

1. Dezvoltarea unui management educaţional bazat pe valori democratice; 

 

2. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 

 

3. Promovarea imaginii şcolii;  

 

4. Optimizarea formarii continue în şcoală; 

 

5. Atragerea de finanţări extrabugetare. Diversificarea parteneriatelor europene si 

transfrontaliere; 

 

6. Orientarea spre carieră a elevilor si promovarea valorilor europene si a noilor forme 

de educaţie prin stimularea activităţii extracurriculare.
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3.2. Planul operațional 2020 - 2021  

 

Ţinta 1:   Dezvoltarea unui management educaţional bazat pe valori democratice 

Obiective Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Instrumente/ 

resurse 

Persoane 

responsabile 

Termene Modalitati de evaluare si Indicatori de 

realizare 

1.1. Participarea la olimpi-

adele și concursurile şcolare 

a unui număr cât mai mare 

de  elevi ai școlii din toate 

clasele și obtinerea de către 

aceștia a unor rezultate 

bune. 

-pregătirea in vederea 

participării la 

concursuri si 

olimpiade scolare prin 

organizarea de ore 

suplimentare de 

pregătire in scoala; 

 

-participarea la 

concursuri si 

olimpiade; 

 

-obtinerea de premii 

la faze locale, 

județene, regionale, 

naționale; 

 

-recompensarea 

elevilor cu rezultate 

bune. 

-manuale și 

auxiliare 

didactice; 

 

 

- grafice de 

pregătire; 

 

-regulamente, 

bibliografii 

recomandate. 

Director adjunct 

 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative școlare 

și extrașcolare 

 

Responsabili 

comisii metodice 

 

Cadre didactice 

Mai  2021 Minim 20 de elevi participanti  la concursuri 

scolare 

 

 

Minim 5 premii anuale obtinute la concursuri si 

olimpiade școlare 

 

 

Program de monitorizare şi evaluare a 

activităţilor manageriale  

 

 

 

 

Raport RAEI 2020-2021 

 

Rapoarte de activitate pe catedre/comisii 

(semestriale/anuale) 

 

 

1.2.Realizarea în cadrul 

școlii a cel putin  4 activități 

pe parcursul anului școlar, 

care să contribuie la îmbu-

nătățirea procesului instr-

uctiv- educativ . 

-implementarea 

metodelor active de 

invatare centrate pe 

elev; 

-realizare lectii 

demonstrative 

monitorizate CEAC; 

-aplicare chestionare 

pentru profesori  si 

elevi referitoare la 

calitatea educatiei in 

școală. 

-legislatie; 

 

-proceduri 

calitate; 

 

-fise 

asistente/interasis

tente; 

 

-chestionare. 

Director adjunct 

 

CEAC 

 

Responsabili 

comisii metodice 

 

iulie 2021 Cel putin 2  proiecte educationale în care scoala 

este implicată. 

 

 

Creșterea promovabilității la bacalaureat. 
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1.3. Derularea a  cel putin   2 

proiecte educaționale în care 

sunt promovate valorile 

europene. 

-încheierea de 

parteneriate școlare 

diverse; 

 

-participări la acțiuni 

I.S.J. Timiș ,C.C.D., 

Primărie,sa; 

  

-implicarea în 

derularea de activități 

la nivel 

local/județean. 

-acorduri de 

parteneriat, 

colaborari la 

nivel local , 

regional si 

national. 

 

 

Director  

 

Director adj. 

 

Responsabil 

programe și 

proiecte europene 

 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative școlare 

și extrașcolare 

 

Aprilie 2021 

 

Încheierea a cel putin 10 contracte/acorduri de 

parteneriat/colaborare cu institutii sau agenți 

economici locali/zonali. 

 

 

Implicarea în parteneriate a unui număr de 

minim 30 de elevi ai școlii. 

 

Ţinta 2:    Dezvoltarea bazei materiale a şcolii  

Obiective Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Instrumente/ 

resurse 

Persoane 

responsabile 

Termene Modalitati de evaluare si Indicatori de 

realizare 

 

2.1. Amenajarea  curții de la 

atelierele școală de pe str. 

A.D.Xenopol, NR. 5 

 

-continuarea 

colaborării cu firme  

pentru  amenajarea 

curtii  

- realizarea 

documentației pentru 

amenajarea curții  de 

la ateliere 

 

 

 

-Finanțare 

Primărie , 

Consiliul local 

 

-Firmă 

specializată 

 

 

Director adjunct 

Administrator 

Contabil șef  

 

 

 

August 2021 

 

Elevii  liceului vor beneficia  de curtea 

atelierului 

 

 

 

 

Recepția lucrărilor efectuate; 

 

 

 

Cabinet  
2.2. Reabilitare/refacere  

cabinetului de electrotehnică 

-realizare 

documentație; 

-executare lucrări.. 

-finanțare 

Primarie, 

Consiliu Local 

 

-firma 

specializată în 

construcții, 

amenajări. 

Director 

Director adjunct  

Administrator 

 

Iulie 2021 
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2.3.Amenajarea cabinetului 

de matematica   

-realizare 

documentație; 

-executare lucrări.. 

- finanțare 

Primarie, 

Consiliu Local 

 

-firma 

specializată în  

construcții, 

amenajări 

Director 

Director adjunct  

Administrator 

 

August 2020 Cabinet 

 

Recepția lucrărilor efectuate; 

 

Ţinta 3:    Promovarea imaginii scolii 

Obiective Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Instrumente/ 

resurse 

Persoane 

responsabile 

Termene Modalitati de evaluare si Indicatori de 

realizare 

3.1.Organizarea  sărbătorii 

școlii, cu elaborarea publica-

tiei aferente, în data de 19 

noiembrie 2020 

-Stabilirea 

activitatilor derulate 

-Derulare activități 

potrivit programului 

-Invitații participanți 

-Prezentare rezultate. 

 

-Prezentari 

rezultate; 

 

-Moment 

artistic; 

-Ziua porților 

deschise 

 

-Publicatie 

Director 

Director adjunct 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative școlare 

și extrașcolare  

 

Profesori 

 

 19 Noiembrie  

2020 

 

 

 

 

 

Prezența la ziua liceului a tuturor persoanelor 

invitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Obtinerea de premii la 

competiții ale firmelor de 

exercitiu la nivel 

regional/național/ 

international. 

 

 

 

-formarea echipei de 

lucru; 

-pregatire materiale 

expoziții/competitii 

(cataloage, 

echipament,oferte, 

brosuri); 

-pregatire stand; 

 

 

-cataloage; 

-oferte, pliante 

 

 

Director adjunct 

 

Coordonatori F.E. 

Bologa Steluța și 

Gheleșian Silvia 

Roman Lipidov 

Iunie  2020 Minim 5 premii la competitii/expozitii F.E. 

regionale/nationale/internationala pana la 

sfarsitul anului scolar; 

 

 

Un minim de cel putin 4 participări la 

competitii/activitati vizand firmele de exercitiu; 
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3.3. Realizarea in cadrul 

școlii și în afara acesteia a cel 

puțin două activități de 

promovare a ofertei 

educaționale a școlii. 

-materiale de 

promovare; 

-activitati catedra 

specialitate; 

-participarea la targ 

liceelor; 

-organizare 

săptămâna 

meseriilor. 

-oferte; 

-pliante; 

-prezentări. 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

 

 

Mai 2021 

Cel putin doua activități distincte de promovare 

a școlii; 

 

3.4. Incheierea de protocoale 

de colaborare  cu firme 

reprezentative din Lugoj 

 ( Autoliv, Hella, Honeywell, 

Silcom, Profi , Lidl etc ) 

-promovare școala; 

-încheiere conventii 

practica; 

-organizare activități 

de promovare cu   

firme dispuse să 

colaboreze cu scoala. 

-baza materială 

a școlii; 

 

-site școală. 

 

 

Director adjunct 

Coordonatori 

instruire 

practică/stagii de 

practică 

Iulie 2021 Număr de convenții de practică  încheiate cu 

aceste firme 

Ţinta 4 :    Optimizarea formării continue în școală 

Obiective Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Instrumente/ 

resurse 

Persoane 

responsabile 

Termene Modalitati de evaluare si Indicatori de 

realizare 

4.1.Perfecționarea a cel puțin 

10% din numărul cadrelor 

didactice titulare ale școlii 

până în luna iunie 2021. 

-prezentarea ofertelor de 

formare/perfecționare 

existente; 

 

-programe de 

formare 

avizate 

Director  

 

Responsabil 

perfecționare 

 

Responsabili 

comisii metodice 

Iunie 2021 Participarea  cadrelor didactice la un 

număr de cel putin 3 programe de formare 

diferite în perioada sept. 2020-iunie 2021; 

 

 

 

4.2.Colaborarea cu I.S.J. 

Timiș, D.P.P.D. din cadrul 

U.V.T si C.C.D.Timiș in 

vederea realizării ofertei de 

formare pentru anul școlar 

2020 – 2021. 

-participarea la activitati 

organizate de ISJ,CCD si 

DPPD Timis ; 

 

-solicitări de cursuri din 

partea cadrelor didactice; 

-chestionare 

aplicate 

cadrelor 

didactice 

 

-oferte de 

formare . 

Director 

 

Responsabil 

perfecționare 

 

I.S.J.Timiș,C.C.D.

, D.P.P.D. 

Decembrie 

2020 

 

Cel putin 5% de cadre didactice 

formate/perfecționate prin cursuri 

organizate în perioada  sept 2020-iunie 

2021; 
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4.3.Realizarea a cel puțin o 

activitate metodică  lunar la 

nivel de catedră. 

 

 

 

 

 

 

 

-derularea de  activităti 

metodice pe discipline; 

 

 

 

Planuri/ 

proiecte de 

lectie  

Descriere 

metode 

moderne de 

predare 

Director  

 

Responsabili 

comisii metodice  

 

 

 

Septembrie 

2020-aprilie 

2021 

 

 

 

 

 

Cel puțin o activitate metodică la nivel de 

catedră derulată în fiecare lună a anului 

școlar 2020-2021; 

 

Utilizarea de către fiecare cadru didactic 

al școlii a cel puțin 3 metode moderne  

interactive de predare-învațare. 

 

Ţinta 5:     Diversificarea parteneriatelor europene și transfrontaliere . Atragerea de finanţări extrabugetare. 

Obiective Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Instrumente/ 

resurse 

Persoane 

responsabile 

Termene Modalitati de evaluare si Indicatori de realizare 

 

5.1.Solicitarea de finanțare 

prin scrierea de cel putin 1 

proiect  in vederea derularii 

a cel putin unei  activitati 

/proiecte educative în cadrul 

școlii pe parcursul anului 

școlar 2020-2021.  

-apelul de 

proiecte finantate 

-identificare 

parteneri  

-selecția , scrierea 

și aplicarea 

proiectelor  in 

vederea finantarii 

-oferta 

finanțare ; 

 

-site proiecte și 

programe 

europene; 

-apel de 

proiecte 2020-

2021 

Director  

Dir adj 

Responsabil 

programe și 

proiecte 

europene 

 

CEAC 

Februarie 

2021 

Identificarea a minim  1 partener pentru derularea 

contractelor cu finanțare ; 

 

 

Scrierea și aplicarea unui număr de cel putin 1proiect 

educativ cu finantare extrabugetară până la sfârșitul 

anului școlar 2020-2021; 

 

 

 

-Derularea tuturor activitatilor din cadrul proiectelor ca 

parteneri ;  

 

-Activități de diseminare a activităților; 

-Realizarea unui panou cu imagini si rezultate proiecte, 

realizare/actualizare site. 

         Ţinta 6:      Orientarea spre carieră a tinerilor și promovarea valorilor europene și a noilor forme de educaţie prin stimularea activităţii 

extracurriculare 

Obiective Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Instrumente/ 

resurse 

Persoane 

responsabile 

Termene Modalitati de evaluare si Indicatori de realizare 
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6.1.Orientarea  spre carieră 

a elevilor  din clasele a XII-a 

si a XI –a invatamânt 

profesional,  din cadrul școlii 

in anul școlar 2020-2021 

-Discutii cu 

consilierul/psiho 

logul școlar 

-Lectii de 

dirigenție pe tema 

alegerii carierei 

-Lectii vizită ; 

-Zilele Portilor 

Deschise (pentru 

diferite institutii 

locale) 

 

-Materiale 

informative 

 

-Invitati 

 

-Pliante 

 

-Chestionare 

 

-Platforme on 

line 

 

-Proiectii 

video. 

 

Psihologul 

scolar 

 

Diriginții 

 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative 

școlare și 

extrașcolare 

 

Formatori 

 

iunie 2021 Optimizare atitudinilor şi deprinderilor de comportament 

social civilizat, motivat, integrat în cerinţele societăţii 

moderne europene a cel putin 40% din numărul de elevi ai 

școlii până la sfârsitul anului școlar; 

 

 

Implicarea în activitățile extracurriculare programate a 

unui număr de cel puțin 100 de elevi  și 20 cadre didactice 

în perioada sept.2020 -iunie 2021; 

 

 

 

6.2.Stimularea interesului a 

peste 25% din elevi pentru 

participarea la activități 

extracurriculare și a 

respectului pentru 

adevaratele valori pana la 

sfârșitul anului școlar. 

-sesiuni de 

comunicari, de 

formare 

-intalniri tematice 

-schimburi de 

experienta 

-lectii deschise 

-competitii 

tematice 

-mese 

rotunde/dezbateri. 

-Proiecte 

didactice 

aferente 

activitatilor 

 

-Materiale 

didactice si 

informative 

elaborate de 

parteneri, 

initiatori 

Director 

adjunct 

Coordonator de 

proiecte și 

programe 

educative 

școlare și 

extrașcolare- 

 

Dirigintii. 

 

Permanent 

Derularea semestriala a unui numar de peste 10  activități 

extracurriculare; 

 

 

Participarea elevilor școlii la cel puțin 4 competitii/ 

activitati extracurriculare derulate în afara școlii; 

 

Realizarea în cadrul școlii a cel putin 3 întâlniri cu 

personalitati marcante ale orasului pana la sfârsitul 

semestrului II. 
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3.3. Finanţarea planului 

 
 Principala sursă de finanţare a planului elaborat o constituie  sumele alocate de la Bugetul local. La 

acestea se adauga şi veniturile proprii ale şcolii și sponsorizările de la agenții economici; Autoliv, Silcom, 

ș.a. O importanta sursă de finanţare o reprezintă şi finanţarile nerambursabile, obţinute ca urmare a 

participarii si derularii unor proiecte cu   Consiliul local al municipiului Lugoj, școala fiind interesată în 

derularea unor astfel de proiecte  cu beneficii pentru elevi, profesori și școală. 

 

 

PARTEA a IV-a    CONSULTARE, MONITORIZARE 

ȘI EVALUARE 

4.1.Organizarea procesului de consultare şi implicarea partenerilor la elaborarea planului  

 

În elaborarea P.A.S. au fost consultate Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea 

Învăţământului Profesional şi Tehnic și Planul Local de Acţiune Pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic,  

C.N.D.I.P.T, Primăria municipiului Lugoj, agenţii economici  parteneri.  

 La nivelul Consiliului de administraţie a şcolii au fost stabilite priorităţile pentru PAS, informaţiile 

care trebuie colectate şi responsabilităţile în elaborarea planului de acţiune colectate şi responsabilităţile în 

elaborarea planului de acţiune. În grupul operaţional de elaborare au fost antrenaţi alături de director şi 

director adjunct şi responsabilii de comisii metodice, precum și reprezentanți ai părinților și elevilor . În 

diferite faze de elaborare au fost dezbătute capitolele mai importante de către membrii Consiliului profesoral. 

 Pentru realizarea planului operaţional au fost stabiliti responsabilii pentru fiecare acţiune. În sala 

profesorală va fi afişat planul operaţional pentru a putea fi mereu în „vizorul”cadrelor didactice. Fiecare 

responsabil de acţiune va raporta lunar managerilor şcolii progresul înregistrat, va evalua dacă acţiunile au 

avut efectul dorit şi vor revizui dacă e cazul calendarul activităţilor.  

 Consiliul de administraţie a şcolii va analiza lunar stadiul de realizare a planului operaţional şi va lua 

măsurile necesare de corecţie. În luna mai  2021 au fost revăzute priorităţile pentru anul şcolar 2020 -2021.  

 Liceul Tehnologic  ” Aurel Vlaicu” a elaborat Planul de acțiune al școlii în concordanță cu realitățile 

locale, având ca tinta atingerea obiectivelor formulate la capitolele anterioare. 

 În elaborarea PAS exista uneori constrângeri deoarece nu exista o informare exacta a problemelor 

din retelele externe si interne, iar în realitate în învatamântul românesc formarea profesionala nu este bazata 

în totalitate pe cerere.  Cu toate neajunsurile existente pe plan regional si local, colectivul de elaborare și 

revizuire  al PAS-ului a încercat și reușit să elaboreze un document flexibil si adaptabil la cerintele locale si 

regionale. 

 

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 

Monitorizarea şi evaluarea se realizează de către director, director adjunct, responsabil CEAC, 

precum și de echipe de lucru constituite pentru fiecare dintre priorităţi, care să raporteze periodic stadiul 

implementării planului operaţional, pentru a remedia situaţiile negative neprevăzute ce se pot ivi pe măsura 

realizării PAS-ului.  

 Managementul școlii urmareste derularea PAS si colaborarea cu partenerii economico-sociali si 

întocmeste raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele tari si punctele slabe ale scolii si pe baza 

acestora planul de îmbunătățire a activității, cu ținte si responsabilități precise. 

 Planul de îmbunatățire a activității școlii este amendat cu propunerile evaluatorilor externi (Raportul 

Inspectoratului Scolar), precum si cu propunerile partenerilor economico-sociali. Monitorizarea situatiei 

absolventilor scolii (angajati, continuare studii, șomeri etc.) ofera feedback pentru prognozarea evolutiei 

cererii de munca pe calificari pentru actualizarea PAS. 
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 Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de monitorizare 

şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

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

- includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de  Administraţie, 

Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de  

Administraţie; 

- revizuire periodică şi corecţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 
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Anexa PAS 1. Structura prezentării PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa PAS 2. Lista abrevierilor 

 

PAS 

2020-
2025

ANALIZA 

NEVOILOR

PLAN 
OPERAŢIONAL

CONSULTARE

MONITORIZARE

EVALUARE

CONTEXT
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PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului 

Profesional şi Tehnic 

PLAI  Planul Local de Acţiune Pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic  

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

A.J.O.F.M. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

A.N.O.F.M. Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă   

C.J.T. Consiliul Judeţean Timiş 

C.E. Consiliul Elevilor 

D.J.S. Direcţia Judeţeană de Statistică 

F.S.E. Fondul Social European  

U.E. Uniunea Europeană 

PIB  Produsul Intern Brut 

VAN  Valoare adaugată 

I.S.J. Inspectoratul Şcolar Judeţean  

C.D.L. Curriculum în  Dezvoltare Locală 

O.N.G. Organizaţii Non-guvernamentale 

P.O.S. Programul Operaţional Sectorial 

S.R.N.C.P. Sistem Român Naţional al Calificărilor Profesionale  

P.N.R. Programul Naţional de Reformă 2011-2013  

TVET Technical Vocational Education and Training (TVET) 

C.J.R.A.E. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  

C.N.D.I.P.T. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic  

 

 

 

 

 

 

       

 

Anexa PAS 3. Planul de parteneriat 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6yaT3wsrQAhVCkywKHR2TCVkQFgg6MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fen%2Feducation%2Fthemes%2Feducation-building-blocks%2Ftechnical-vocational-education-and-training-tvet%2F&usg=AFQjCNFMW9-KwGGHlVVlBQpdno5MBjd9gA&sig2=KKefiEeqfdDEqEzWCMy_jQ
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 Creşterea aspiraţiilor – 

Stabilirea unor aspiraţii mai înalte 

 

 Parteneriatul 

Mai multe beneficii lucrând împreună 

 

 Întâmpinarea nevoilor 

individuale 

Depăşirea barierelor în calea 

învăţării 

 

 Comunitate 

Exploatarea resurselor, atât a celor 

oferite de personalul şcolii cât şi a 

celor pe care le pot oferi ceilalţi 

membrii ai comunităţii 

 

 Luarea în considerare a 

opiniilor tinerilor 

În planificare şi implementare 

 

 Şanse egale 

Influenţarea politicilor pentru a îi 

ajuta pe toţi să reuşească 

 

 

 Includerea 

Menţinerea tinerilor în procesul 

de învăţare şi în societate 

 

 Desfăşurarea de activităţi 

demonstrate a funcţiona 

“A face ceea ce funcţionează” 
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