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Partea 1 – Contextul
Viziunea şcolii
Dorind să contribuie la generarea înnoirii morale, cognitive şi tehnologice în societatea românească,
Liceul Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” este o organizaţie ce-şi propune drept
viziune, cuvintele marelui filozof Seneca:
(„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă vă pregătim“)
Misiunea şcolii
Școala își propune ca prin respectul egalității de șanse să ofere o educație de calitate centrată pe
interesele elevilor, părinților, comunității, pe baza unui dialog deschis și flexibil.
Organizaţia tinde ca în corelare cu politicile educaţionale la nivel naţional să formeze tinerii pentru
viaţa socială și profesională, valorizându-i în trei dimensiuni esenţiale:
1. Dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim indiferent de situația socială,
etnie, conform aspirațiilor și aptitudinilor lor, astfel încât aceștia să se remarce prin
ce știu și pot să facă, manifestând spirit inovator și angajament social, asumându-și
responsabilități legate de binele lor și comun, ca viitori cetățeni ai unei Europe
unite
2. Dobândirea de abilităţi şi competenţe specifice domeniilor de pregătire care să-i
facă adaptabili la exigenţele crescânde ale pieţei forţei de muncă interne şi din
Uniunea Europeană corelate cu cerințele unei societăți durabile
3. Pregătirea pentru a urma traseele profesionale de formare continuă pe tot
parcursul vieţii
Profilul actual al şcolii
Înfiinţată la 1 iulie 1966, în temeiul Ordinului Ministrului Învăţământului nr.907/1965 sub
denumirea de “Grupul Şcolar Industrial Energetic”, este o unitate şcolară care a asigurat mereu
pregătirea forţei de muncă a sectorului energetic din judeţul Hunedoara şi din judeţele limitrofe.
Repere istorice
Denumirile purtate de unitatea noastră şcolară în decursul anilor au fost:
1966: Grup Şcolar Industrial Energetic
1975: Liceul de Electrotehnică
1978: Liceul Industrial nr.2
1991: Grup Şcolar Industrial Energetic
2001: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”
2009: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Şcoală Europeană
2010: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Şcoală Europeană şi structura
Şcoala Generală „Andrei Mureşanu”
2013: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” structura Şcoala Gimnazială
„Andrei Mureşanu”
2014: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”
2015: Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Şcoală Europeană
2018: Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”- începând cu dat de 28.09.2018
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2019; Liceul Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Școală Europeană
Începând cu anul şcolar 2014, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” se comasează
prin absorbţie cu Colegiul „Ion Mincu” Deva, unitate înfiinţată tot în anul 1966 şi care a fost foarte
mult timp singura din judeţ ce a pregătit forţa de muncă din domeniul construcţiilor, fiind unitatea
reprezentativă pentru pregătirea specialiştilor din acest domeniu.Transformările înregistrate în
organizarea şcolii au vizat atât schimbarea de denumire cât şi reorganizarea acesteia.Reorganizarea
a avut în vedere adaptarea ofertei şcolare la dinamica vieţii economice şi sociale. Astfel, daca la
înfiinţare se şcolariza numai pentru învăţământ profesional, cu trecerea anilor oferta educaţională sa diversificat ajungându-se ca în etapa actuală să se şcolarizeze pentru toate nivelele de
calificare.Odată cu alăturarea Colegiului „Ion Mincu” Deva ce avea în structură şi clase din
învăţământul special şi din programul „A doua şansă”, oferta şcolii s-a diversificat, fiind în prezent
o unitate de învăţământ complexă din punct de vedere al ofertei educaţionale.Unitatea noastră de
învăţământ deserveşte o zonă cu o suprafaţă de aproximativ 50 de kilometri pătraţi cuprinzând
municipiul Deva, oraşe precum: Simeria, Ilia, Haţeg, Brad, comunele şi satele din zonă dar şi din
alte judeţe (incluzând aici mai ales judeţul Arad).
Oferta educaţională
Având în vedere faptul că începând cu anul şcolar 2010-2011 Structura Şcoala Generală „Andrei
Mureşanu” s-a alăturat liceului nostru şi că din anul şcolar 2014 Colegiul Tehnic „Ion Mincu” se
comasează prin absorbţie cu unitatea noastră şcolară, oferta educaţională s-a întregit.Astfel, planul
de şcolarizare cuprinde toate nivelele de pregătire, pornind de la învăţământul preprimar, primar şi
cel gimnazial şi continuând cu liceul tehnologic, cursuri de zi, serale, liceu teoretic frecvenţă redusă
precum şi şcoală postliceală, învăţământ special şi programul „A doua şansă”.
Structura pregătirii ce face parte din oferta generală a școlii:
- ciclul preprimar (clasa pregătitoare)
- ciclul primar (clasele I-IV)
- ciclul gimnazial (clasele V-VIII)
- liceu curs de zi este organizat pentru :
o filiera tehnologică, profilul tehnic, cu următoarele calificări profesionale de
nivel 4:
• Tehnician în instalaţii electrice
• Tehnician proiectant CAD
• Tehnician transporturi
• Coafor stilist
• Tehnician multimedia
• Tehnician electrician electronist auto
- Liceu curs seral este organizat tot pentru filiera tehnologică, profil tehnic şi calificările
profesionale
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
Tehnician mecatronist
Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Tehnician instalator pentru construcții
- liceu frecvenţă redusă este organizat pentru filiera teoretică, profil real specializarea:
Ştiinţe ale naturii
- şcoala profesională cu calificările profesionale:
-Mecanic auto
- Electrician exploatare joasă tensiune
- Electrician centrale, stații și rețele electrice
- Zidar-pietrar-tencuitor
-Instalator instalaţii tehnico-sanitare și de gaze
- Electromecanic aparate și instalații industriale
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-

- Operator la mașini cu comandă numerică
- Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
învăţământ special ciclul gimnazial şi profesional: Zidar -pietrar-tencuitor
clase în programul „A doua şansă” – primar şi secundar inferior

Pregătirea prin şcoli postliceale
• şcoala postliceală de maiştri : - Maistru instalator în construcţii
•

şcoală postliceală calificarea profesională:- Tehnician instructor auto
- Tehnician electroenergetician
- Tehnician infrastructră rețele de telecomunicații
- Tehnician devize şi măsurători în construcţii
- Designer vestimentar
Resursele umane
Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar
- personalul didactic este în întregime calificat
- personal didactic cu performanţe în activitatea didactică şi ştiinţifică
- personalului didactic cunoscător a cel puţin unei limbi străine de circulaţie mondială
- personalul didactic auxiliar este calificat în proporţie de 100%
Baza materială
În ultimii ani s-au întreprins activităţi în scopul îmbunătăţii şi întreţinerii bazei materiale.
S-au reamenajat laboratoarele de chimie, fizică iar cu ajutorul fondurilor alocate de MEC s-au dotat
laboratoarele de: fizică, chimie, biologie, sală de sport.
De asemenea s-au făcut numeroase achiziţii în ceea ce priveşte mijloacele didactice moderne, astfel,
la nivelul unităţii şcolare există 164 laptopuri şi 35 videoproiectoare, utilizate de toate cadrele
didactice atât în cadrul activităţilor de la orele de curs cât şi la activităţi extraşcolare.
Există cabinete psihopedagogice, de logopedie.Trei spaţii pentru biblioteci cu fond de carte ce
facilitează accesul elevilor din toate mediile sociale la cărţi, precum şi un centru de documentare în
corpul I, în scopul implicării bibliotecii în asigurarea calităţii învăţământului şi de acordare a
accesului la informaţie tuturor elevilor.
Totodată precizăm că s-au finalizat lucrările de reparaţii ale parterului internatului şcolii şi la etajul
I, fapt ce a făcut posibil ca un număr mare de elevi ai şcolii, băieţi şi fete, să fie cazaţi în internatul
propriu, condiţiile de cazare fiind excelente. Există mai multe săli multifuncţionale: una dintre ele
pentru un număr de 28 participanţi, alta, la nivelul unei săli festive, dedicată desfăşurării
activităţilor curriculare şi extracurriculare. Specificăm faptul că sala festivă a fost dotată şi cu
mobilier modern. Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii este o preocupare permanentă în unitatea
noastră de învăţământ şi vom continua să întreprindem acţiuni în acest sens.
În anul 2013 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest şi Unitatea Administrativ-Teritorial a Municipiului Deva au semnat Contractul de
Finanţare în valoare de 15.539.215,81 lei pentru proiectul „Reabilitarea ansamblului de clădiri şi
echiparea structurii educaţionale”. Proiectul a fost finalizat în anul 2016 . Implementarea
proiectului are ca rezultat îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în şcoală, creşterea
performanţelor şcolare şi menţinerea elevilor într-un sistem educaţional de înaltă performanţă care
să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile în Regiunea Vest.
Prin implementarea acestui proiect s-a asigurat infrastructura de educaţie adecvată unui proces
educaţional eficient şi modern la locația 1 al liceului, prin reabilitarea, modernizarea clădirilor şi
dotarea cu echipamente specifice.
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Analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare
Dinamica populației școlare pentru perioada 2019 – 2021
An școlar

Nr. elevi

2018-2019

1542

2019-2020

1526

2020-2021

1502

Evoluția elevilor de la școala profesională, liceu zi, școală postliceală
2018-2019
Nr
crt

Învățământ profesional 2018-2019
Profilul

Domeniul

Nivelul
de
calificare

Calificarea
profesională

Nr. clase
a IX-a

1

Tehnic

Mecanic

3

Mecanic auto

2

Tehnic

Electric

3

Electrician
exploatare joasă
tensiune

3

Tehnic

Construcţii
instalaţii şi
lucrări publice

3

Zidar,pietrar,
tencuitor

4

Tehnic

Mecanica

3

5

Tehnic

Electomecanica

3

6

Tehnic

Construcţii,

3

Operator la maşini
cu comandă
numerică
Electromecanic
utilaje şi instalaţii
industriale
Zidar, pietrar,

4

a X-a

a XI-a

0,5

1

Nr. elevi
a
I Xa

a X-a

a XIa

20
7

12

19

1
-

0,5

0,5

16
-

-

-

0,5

-

-

5

0,5

-

-

9

-

-

0,5

-

-

8

-

-

1

-

1

7

-

5
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instalaţii şi
lucrări publice

tencuitorÎnvăţământ special
Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019- ZI

19

Domeniul

Nivelul
de
calificare

Liceu- filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI
Calificarea profesională
Nr de clase

Nr de elevi

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XII-a

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XIIa

1

Electric

4

Tehnician electrician,
electronist auto

-

-

-

1

-

-

-

17

2

Producţie
media

4

Tehnician multimedia

1

1

1

-

29

25

19

-

3

Estetica şi
igiena
corpului
omenesc

4

-

1

1

1

-

21

21

16

Coafor stilist

Nr.clase şi număr elevi - înscrişi în anul şcolar 2018-2019
Şcoală postliceală
Nr
crt

zi/
sera
l

Domeniul

1

zi

Transporturi

2

zi

Energetică

3

zeral

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice

4

zi

Textile-pielărie

5

seral

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice

Calificarea
profesională

Nr de clase
anu
lI

an
ul
II

1
1

Tehnician
instructor auto
Tehnician
electroenerget
ician
1
Tehnician
devize şi
măsurători în
construcţii
Designer
vestimentar
Maistru
instalator în
construcţii

Şcoală de maiştri

Nr de elevi
an
ul
I

anu
l II

1

an
ul
II
I
-

30

1

-

1

Nr de clase

Nr de elevi

anu
l III

anu
lI

anu
l II

anu
l III

anu
lI

anu
l II

anu
l III

30

-

-

-

-

-

-

-

30

24

-

-

-

-

-

-

-

-

29

26

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

20

-
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2019-2020
Învățământ profesional și
dual 2019-2020

Nr
crt
Profilul

Nivelul
de
calificare

Domeniul

1

Tehnic

Mecanică

3

2

Tehnic

Electric

3

3

Tehnic

Electric

3

4

Tehnic

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice

3

5

Tehnic

Mecanică

3

6

Tehnic

Electromecanică

3

Nr. clase

Forma de
organizare

Calificarea
profesională

Mecanic auto
Electrician
exploatare joasă
tensiune
Electrician
exploatare centrale,
staţii şi reţele
electrice
Instalator instalaţii
tehnico - sanitare şi
de gaze
Operator la maşini
cu comandă
numerică
Electromecanic
utilaje şi instalaţii
industriale

profesional

Nr. elevi

a
IXa

a
Xa

a
XIa

a
I Xa

a
Xa

a
XIa

1

1

0.5

30

16

14

0.5

6

profesional
28
dual

1

dual

0.5

16

0.5

7

0.5

5

dual

dual

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020 ZI
Liceu- filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI
Nr
crt

1

2

Profilul

Tehnic

Tehnic

Domeniul

Nivelul de
calificare

Producţie
media
Estetica şi
igiena
corpului
omenesc

Calificarea
profesională

Nr de clase

Tehnician
multimedia

4

Nr de elevi

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XIIa

1

1

1

1

1

1

Coafor stilist

a
IX-a

a
X-a

28

21

a
XI-a

24

a
XIIa

16

23

20

4

Nr.clase şi număr elevi - înscrişi în anul şcolar 2019-2020
Şcoală postliceală
Nr
crt

Domeniul

Nr de clase
anul
I

anul
II

Nr de elevi

anul
III

anul
I

anul
II

Transporturi

Tehnician
instructor auto

1

1

30

30

Energetic

Tehnician
electroenergetician

1

1

25

24

1

2

Calificarea
profesională

Şcoală de maiştri

6

anul
III

Nr de clase
anul
I

anul
II

anul
III

Nr de elevi
anul
I

anul
II

anul
III
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3

4

5

Textilepielărie

Designer
vestimentar

1

Construcţii,
instalaţii și
lucrări
publice
Construcţii,
instalaţii și
lucrări
publice

Tehnician devize
şi măsurători în
construcţii

1

20

1

29

28

Maistru instalator
în construcţii

1

22

2020-2021

Învățământ profesional și
dual 2019-2020

Nr
crt
Profilul

1

Tehnic

2

Tehnic

3

Domeniul

Nivelul
de
calificare

Mecanică
Estetica şi igiena
corpului
omenesc

3

Tehnic

Electromecanică

3

4

Tehnic

Electric

3

5

Tehnic

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice

3

6

Tehnic

Mecanică

3

3

Nr. clase

Forma de
organizare

Calificarea
profesională

Mecanic auto
Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale
Electrician exploatare
centrale, staţii şi reţele
electrice
Instalator instalaţii
tehnico - sanitare şi de
gaze
Operator la maşini cu
comandă numerică

Nr. elevi

a
IXa

a
Xa

a
XIa

a
I Xa

a
Xa

a
XIa

profesional

1

1

1

18

25

13

profesional

1

dual

1

19
0.5

13

7

1

28

0.5

12

dual
dual
0.5

dual

5

Nr.clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021 ZI
Liceu- filieră tehnologică, ciclul inferior şi superior - ZI
Nr
crt

Profilul

Domeniul

Nivelul de
calificare

Calificarea
profesională

Tehnic

Producţie
media

4

Tehnician
multimedia

Tehnic

Estetica şi
igiena
corpului
omenesc

4

Coafor stilist

Nr de clase

Nr de elevi

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XIIa

1

1

1

1

a
IX-a

a
X-a

a
XI-a

a
XII-a

30

26

23

23

1

2

7

1

22
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Nr.clase şi număr elevi - înscrişi în anul şcolar 2020-2021
Şcoală postliceală
Nr
crt

1

2.

3

4

5

Domeniul

Construcţii,
instalaţii și
lucrări
publice
Construcţii,
instalaţii și
lucrări
publice
Construcţii,
instalaţii și
lucrări
publice
Construcţii,
instalaţii și
lucrări
publice
Construcţii,
instalaţii și
lucrări
publice

Calificarea
profesională

Nr de clase
anul
I

anul
II

Tehnician
instructor auto

1

Tehnician devize
şi măsurători în
construcţii
Tehnician
electroenergetician
Designer
vestimentar

anul
III

Şcoală de maiştri

Nr de elevi
anul
I

anul
II

1

22

30

1

1

24

21

1

1

28

17

1

anul
III

Nr de clase
anul
I

anul
II

1

1

anul
III

Nr de elevi
anul
I

anul
II

26

23

25

Maistru instalator
în construcţii

8

anul
III
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Cadre didactice
An școlar

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Total

116
109
110

Calificați

113
109
106

Titulari

Suplinitori

84
76
72

14
19
12

9

Suplinitori
completare
catedră
10
10
15

Cadre
didactice
asociate
4
2
7

Necalificați

4
2
4
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EVOLUȚIA REZULTATELOR LA EXAMENELE DE ABSOLVIRE
2018 -2019
EXAMENUL DE BACALAUREAT:
- Număr de elevi înscrişi: 35
- Număr de elevi promovaţi: 10
- Distribuţia elevilor în funcţie de mediile obţinute:
6 – 6,99
10

7 – 7,99
-

8 – 8,99
-

9 – 9,99
-

10
-

Procent de promovabilitate 2019: 28%
EXAMENE DE ABSOLVIRE
Procente de promovabilitate de 100% pentru absolvenţii anului şcolar 2018/2019 înscrişi la
examenele de absolvire nivel 3 şi 3 avansat.
2019 -2020
EXAMENUL DE BACALAUREAT:
- Număr de elevi înscrişi: 70
- Număr de elevi promovaţi: 19
- Distribuţia elevilor în funcţie de mediile obţinute:
6 – 6,99
19

7 – 7,99
-

8 – 8,99
-

9 – 9,99
-

10
-

Procent de promovabilitate 2020: 27,14%

EVOLUṬIA PROMOVABILITĂṬII LA BACALAUREAT 2018-2020

10
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TESTE NAŢIONALE
Rezultate la evaluarea naţională în anul şcolar 2018-2019
Sub 5
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9 - 10
Total
4
8
17
13
14
20
76
21
14
18
8
3
76
12

Limba română
Matematică

Limba română
Matematică

Sub 5
2
9

Rezultate la evaluarea naţională în anul şcolar 2019-2020
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9 - 9,99
10 Total
10
12
18
27
16
1
86
5
21
10
26
14
1
86

EVOLUṬIA PROMOVABILITĂṬII LA TESTELE NAŢIONALE 2018-2020

Limba română
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Matematică

Olimpiade şcolare
Rezultate la olimpiadele de la discipline din aria curriculară “Tehnologii” 2018-2019, etapa
județeană

Numele concursului

Concurs profesional,
calificarea Mecanic
auto

Concurs profesional,
calificarea Mecanic
auto

Faza

Numele şi
prenumele
elevului

Clasa

Județeană Filipescu Florin

Județeană

Profesori
Locul/Premiul
coordonatori
obţinut/ Distincţia

A XI-a
PREMIUL II
PM

A XI-a
PARTICIPARE
PM

Popovici
Cristian

Dicu Anton,
Gherman Mirela,
Spătar Daniel,
Greab Valentina
Dicu Anton,
Gherman Mirela,
Spătar Daniel,
Greab Valentina

Rezultate la olimpiadele de la discipline din aria curriculară “Tehnologii” 2019-2020, etapa
județeană

Numele concursului

Faza

Numele şi
prenumele
elevului

Clasa

Olimpiada de Educație
GORDAN
tehnologică/Educație
Județeană DENISA
tehnologică și aplicații
MARIA
practice

Profesori
Locul/Premiul
coordonatori
obţinut/ Distincţia

A VIIPARTICIPARE
a
12

Țoța Paul
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Olimpiada de Educație
PURGHEL
tehnologică/Educație
Județeană AMELIE
tehnologică și aplicații
MARIA
practice

A VIIPARTICIPARE
a

Olimpiada de Educație
tehnologică/Educație
OZON
A VIIIJudețeană
PARTICIPARE
tehnologică și aplicații
ALEXANDRU a
practice
Concurs profesional,
DRĂGAN
A XI-a
calificarea Mecanic
Județeană
PARTICIPARE
CLAUDIU
PM
auto
Concurs profesional,
A XI-a
calificarea Mecanic
Județeană TIBU COSMIN
PARTICIPARE
PM
auto

Țoța Paul

Țoța Paul

Dicu Anton,
Gherman Mirela,
Spătar Daniel,
Greab
Valentina
Dicu Anton,
Gherman Mirela,
Spătar Daniel,
Greab Valentina
Activitatea echipei de robotică a școlii NRG ROBOTIX, coordonată de domnul profesor Țoța Paul
în perioada 2018 – 2020 este meritoasă și bogată, în acest sens fiind următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medalie de Aur si Premiul Continental la Salonul Internațional Traian Vuia TM, septembrie
2018 p pentru Minirobot de teleprezenta, proiect ce aparține elevului Gabriel Simedru,
coordonator prof. ing. Paul Tota NRG Robotix.
24 noiembrie 2018, la Castelul Corvinilor din Hunedoara, echipa NRG ROBOTIX a
Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva a fost alaturi de organizatorii
evenimentului de robotică din cadrul Saptamanii Europene a Roboticii
La competitia MobilPro, organizată la Universitatea Politehnica din București în luna martie
2019, echipa școlii a fost recompensată cu cu mențiune specială pentru aplicația
EXPLORER PRO v2.0, premiu oferit de către Orange România.
Echipa NRG ROBOTIX a obținut mențiune la concursul Intelligent Electricity Generation,
organizat de Universitatea Politehnica Timișoara, în perioada 5-7 aprilie 2019, la cea de-a
șasea ediție a manifestării "Politehnica Timișoara - un pas pentru viitorul tău!"
19-21 aprilie, echipa NRG ROBOTIX a obținut premiul al treilea, la proba FREESTYLE a
competiției studențești de robotică RoboManiacs, ediția 2019.
Varianta 3.0 robotului de teleprezenta realizat de echipa NRG ROBOTIX a Liceului
Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva a fost premiată cu mențiune (locul al
IV-lea) la Ploiesti în 10 mai 2019.
12-14 iunie 2019, la Salonul Internațional de Invenții și Inovații "Traian Vuia" Timișoara,
au fost răsplătiți cu medalia de aur atât pentru standul experimental, cât și pentru robotul
operator foto-video.
Au participat la demo-ul oficial Winter BRD FIRST Tech Challenge Romania, care a avut
loc la Cluj Napoca, sâmbătă, 18 ianuarie 2020.
22-23 februarie 2020 am participat la competiția regionala BRD FIRST Tech Challenge de
la Timișoara.

PROGRAME ȘI PROIECTE EXTERNE

2018-2019
Proiect Erasmus+ în desfășurare:
B.R.E.A.D:” We build, we research, we experience, we adopt, we develop!”, alături de Franţa (ţara
coordonatoare), Slovacia, Polonia şi Turcia. Principalul obiectiv al acestui parteneriat strategic între
13
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şcoli este de a forma şi îmbunătăţi competenţele lingvistice, abilităţile de bază care includ citirea,
scrierea şi vorbirea limbii engleze, matematica şi abilităţile digitale.
Acord de parteneriat cu Junior Achievement. Scopul parteneriatului: posibilitatea elevilor de la
școala profesională, clasele a X-a și a XI-a mecanic auto, de a desfășura practica comasată la
agenți economici din Germania. Perioada: aprilie – mai 2019
2019 – 2020
Proiectul BEACON – privitor la economisirea de energie (în parteriat cu alte școli din țară și din
Germania)
Proiectul Erasmus+ B.R.E.A.D:” We build, we research, we experience, we adopt, we develop!”,
alături de Franţa (ţara coordonatoare), Slovacia, Polonia şi Turcia. Principalul obiectiv al acestui
parteneriat strategic între şcoli este de a forma şi îmbunătăţi competenţele lingvistice, abilităţile de
bază care includ citirea, scrierea şi vorbirea limbii engleze, matematica şi abilităţile digitale.
2020 – 2021
Proiectul BEACON – privitor la economisirea de energie (în parteriat cu alte școli din țară și din
Germania).
Proiectul Erasmus+ KA1 „Elevi Competitivi – Vocație – Educație -Transnațională pentru
Piața Muncii” alături Colegiul Tehnic Reșița și Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani.
În cadrul acestui proiect, cei mai buni elevi de la clasele de învățământ profesional, calificarea
Mecanic auto vor pleca într-un stagiu de practică în Cipru.

CURRICULUM ŞCOLAR
Conform standardelor de pregătire profesională, procesul instructive educativ s-a desfăşurat pe baza
curriculum-ului naţional şi a curriculum-ului de dezvoltare locală.S-a urmărit corelarea planurilor
cadru cu structura anului şcolar, oferindu-se sprijin şi consiliere cadrelor didactice în elaborarea
programelor şcolare pentru CDŞ-uri şi CDL-uri, ţinându-se cont de cerinţele agenţilor economici la
care s-a desfăşurat instruirea practică, baza materială existentă în şcoală, calificarea cadrelor
didactice. Planificările calendaristice ale cadrelor didactice au fost predate în timpul stabilit de
conducerea şcolii.Cu ajutorul responsabililor ariilor curriculare au fost pregătite testele naţionale,
examenele de bacalaureat, certificare de competenţe profesionale la liceu şi şcoală postliceală, şi sau informat elevii, diriginţii şi părinţii despre metodologia de absolvire şi de organizare a acestor
examene, afişarea graficului acestora la avizierul şcolii.
În perioada 1-15 septembrie 2017, activitatea managerilor şcolii şi a cadrelor didactice s-a orientat
spre cunoaşterea documentelor de politică educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor
specifice, spre cunoaşterea modificărilor intervenite în aceste documente. Analizarea conţinuturilor
planurilor de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, a structurii
anului şcolar, a permis elaborarea documentelor didactice de lucru (planuri de activitate, planificări
calendaristice, proiecte didactice, portofolii de evaluare, realizarea unui calendar de pregătire
suplimentară pentru elevii din clasele terminale). Colectivele de profesori din fiecare catedră au ales
pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a manualele şcolare.
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Unitatea noastră şcolară a funcţionat în spaţii şcolare proprii (săli de clasă, laboratoare, cabinete,
ateliere de instruire practică), care au corespuns normelor ergonomice şi de igienă.
Finanţarea s-a asigurat de la bugetul de stat, bugetul local şi autofinanţare, sponsorizări sau activităţi
conexe aducătoare de venituri. Proiectul de buget a fost întocmit pe surse de finanţare, titluri,
capitole, articole şi aliniate.
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De la Bugetul de stat finanţarea s-a făcut pentru:
- cheltuieli de personal (inspecţii, grade didactice, examene naţionale);
- bunuri şi servicii (deplasări, examen de bacalaureat, teste naţionale);
- alte cheltuieli (bani de liceu).
De la bugetul local
- cheltuieli de personal;
- bunuri şi servicii;
- alte cheltuieli (burse)
- cheltuieli de capital (reparaţii cămin)
Autofinanţare:
- cheltuieli de personal;
- bunuri şi servicii.
Sursele extrabugetare au fost identificate din :
-venituri din taxe;
- sponsorizări;
- recondiţionări;
- chirii.
Fondurile au fost repartizate şi cheltuite conform bugetului aprobat.Bunurile materiale, mijloacele
fixe şi obiectele de inventar au fost repartizate conform planificării, la: cabinete, săli de clasă,
laboratoare, birouri, fiind înregistrate în evidenţa contabilă şi în inventarul şcolii pe gestiuni.
Exempu: mobilier şcolar, cărţi. De asemenea s-a înlocuit uşa de intrare a elevilor. S-au realizat
lucrări la internatul şcolii. Şcoala noastră este beneficiara „Proiectului de reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, implementat în
perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2015”. Proiectul de reabilitare a fost demarat din anul
şcolar 2013-2014 şi a fost finalizat în anul 2016. Implementarea proiectului are ca rezultat
îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în şcoală, creşterea performanţelor şcolare şi
menţinerea elevilor într-un sistem educaţional de înaltă performanţă care să asigure resursele
umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile în Regiunea Vest.
BURSE ŞCOLARE
Situația burselor școlare pentru perioada 2018-2021 este următoarea:
Anul școlar

2018-2019
2019-2020

Beneficiari de sprijin
prin programul naṭional
de protecṭie socială
BANI DE LICEU

Burse de
merit

Burse de
performanță

Burse
profesionale
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1

1

101

1

1

135

2

1

148

7

2020-2021
7
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Contextul european şi naţional
Contextul european
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor
derivați din Strategia Europa 2020:
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 20102020:
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin
75%;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%,
dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei
regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice,
comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin
40% în 2020;
e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune
socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008.
2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de
învățare de-a lungul vieții;
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire,
matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15%;
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar,
ar trebui să fie de cel puțin 40 %;
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar
trebui să fie sub 10 %;
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru
înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au
finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului
de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010.
Obiectivele și țintele la nivel regional și local
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 2034 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
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3.
4.
5.
6.

cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea
programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;
Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare
profesională, având ca ținte strategice:
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul
profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la
10% în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal;
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ
pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul
de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10%
în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la
nivel de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare
profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în
evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în
domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului
antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600
în 2020, de la 2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din
cadrul programelor de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării
premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
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Lista priorităţilor judeţene
Prin planul de măsuri de la nivelul județului Hunedoara, cuprins în cadrul PLAI Hunedoara 20192025 revizuit 2019-2020, se propun atingerea următoarelor ținte:
Ţinta 1. Asigurarea implementării măsurilor PLAI într-o proporţie de minim 80%.
Ţinta 2. Asigurarea unei concordanţe între oferta de formare profesională şi cererea pieţei
măsurată prin respectarea recomandărilor PLAI.
Ţinta 2.1 Obţinerea de informaţii credibile, de calitate periodic actualizate şi accesibile privind
nevoile de calificare.
Ţinta 2.2. Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii de
pregătire şi calificări).
Ţinta 2.3: Creşterea nivelului de calificare şi gradului de adecvare a competenţelor formate la
nevoile viitoare ale unei economii în schimbare.
Ţinta 2.4: Implicarea activă a şcolilor tvet în programe de formare a adulţilor şi alte servicii în
folosul comunităţii.
Ţinta 2.5. Îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii în IPT.
Ţinta 3. Cuprinderea în sistemul de formare continuă a minim 45% din resursele umane din
TVET.
Ţinta 4. Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţilor şcolare astfel încât să
asigurăm calitatea formării profesionale în contextul descentralizării.
Ţinta 5. 75% elevii cuprinşi din sistemul tvet vor beneficia de servicii de consiliere şi
orientare pentru carieră.
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Partea a 2-a – Analiza nevoilor
Analiza mediului extern
Aspecte demografice

Proiecţii demografice în orizontul de timp 2025, 2030 şi 2060

Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară
Proiecţiile demografice ale populaţiei la orizontul anului 2060 semnalează o descreştere
pentru fiecare categorie de vârstă supusă analizei.
Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) va descreşte cu -850,9 mii persoane (-49,4%) în
varianta cu migraţie externă şi cu -799,4 mii persoane (-46,4) în varianta fără migraţie externă.
Pentru populaţia de vârstă şcolară (15-24 ani) se proiectează o descreştere cu -1333,9 (-49,4) în
varianta cu migraţie externă şi cu -1258,8 mii persoane (-46,6) în varianta fără migraţie externă.
Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060
Ponderea populaţiei 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 migraţie externă) şi la 61,3% (în varianta fără
migraţie externă) în anul 2060, cu efecte dificil de previzionat şi contracarat în ceea ce priveşte
forţa de muncă activă, rata de ocupare şi fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Ponderea populaţiei
de 65 ani şi peste va creşte de la 16,1% (2011), în ambele cazuri, la 26,7% (în varianta
cu migraţie externă) şi la 26,2% (în varianta fără migraţie externă), în anul 2060.
Prognoza populaţiei şcolare la nivelul anului 2030, exprimat în procente arată o evoluţie
similara la nivelul Regiunii Vest cu cea naţională; pentru grupele de vârstă 6-10 ani şi 11-14 ani,
este prognozată o scădere a populaţiei şcolare sub media naţională, cu -15,51% faţă de -19,79%
naţional şi -11,36% faţă de -15,33% naţional.
Pentru grupele de vârstă 15-18 ani şi 19-23 ani, este prognozată tot o scădere a populaţiei
şcolare dar de data asta ne situăm peste naţională, cu -16,37% faţă de -13,82% naţional şi 20,96% faţă de -12,77% naţional.
Este de remarcat faptul ca exista disparităţi foarte mari intre judeţele regiunii, care este
prezentă pentru fiecare categorie de vârstă, cele mai afectate judeţe fiind Caraş Severin şi
Hunedoara, urmate de judeţ
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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 înregistrate
Profilul economic regional
Principalul indicator macroeconomic, calculat la nivel regional şi naţional, este Produsul
Intern Brut (PIB)
La nivelul Regiunii Vest Produsul Intern Brut a cunoscut o creştere continuă.
Pentru valoarea produsului intern brut la nivelul Regiunii Vest este estimată o creştere
procentuală faţă de anul anterior cu până la 4,6% pentru anul 2019, cu cea mai importantă
contribuţie alocată construcţiilor, iar la nivelul judeţelor estimarea este cea din tabelul de mai jos:
Estimarea evoluţiei PIB în judeţele Regiunii Vest
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Vest
63601,2 68083,6 72296,1 76918,1
82073,0
87553,0
Arad
14860,3 15865,0 16878,7 17959,3
19169,9
20452,7
Caras – Severin
7024,4
7580,4
8038,2
8532,5
9086,1
9677,2
Hunedoara
10917,7 11585,1 12302,0 13076,5
13945,1
14868,7
Timiş
30798,8 33053,1 35077,1 37349,8
39871,8
42554,4
Sursa:* Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei pe termen mediu 2015 – 2019,
varianta de primăvară 2016, pentru Programul de Convergenţă.
Evoluţia principalilor indicatori economico – sociali în Regiunea Vest este prezentată
sintetic în tabelul de mai jos
Total
regiune
2014
Creşterea reală a PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de salariaţi
Rata şomajului înregistrat - %
Câştigul salarial mediu net lunar
– lei/salariat
Câştigul salarial mediu net lunar

Caraș Severin Hunedoara Timiș

Arad

3,3
7883
2,1
3,4

6,5
7824
2,0
2,8

2,2
5495
1,6
4,5

2,9
6053
0,5
6,6

2,2
9978
3,1
1,6

1601

1492

1326

1393

1836

7,3

6,4

8,1

6,3

7,7
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2015
Creşterea reală a PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de salariaţi
Rata şomajului înregistrat - %
Câştigul salarial mediu net lunar
– lei/salariat
Câştigul salarial mediu net lunar
2016
Creşterea reală a PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de salariaţi
Rata şomajului înregistrat - %
Câştigul salarial mediu net lunar
– lei/salariat
Câştigul salarial mediu net lunar
2017
Creşterea reală a PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de salariaţi
Rata şomajului înregistrat - %
Câştigul salarial mediu net lunar
(lei/salariat)
Câştigul salarial mediu net lunar
2018
Creşterea reală a PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de salariaţi
Rata şomajului înregistrat - %
Câştigul salarial mediu net lunar
(lei/salariat)
Câştigul salarial mediu net lunar

4,0
8470
3,1
3,0

3,7
8386
2,9
2,3

4,9
5989
3,6
4,2

3,1
6496
2,7
6,0

4,3
10672
3,3
1,3

1741

1622

1432

1507

2002

8,7

8,7

8,0

8,2

9,1

4,2
8977
3,2
3,2

4,4
8905
3,0
2,4

4,0
6377
3,7
4,5

4,2
6927
2,7
6,2

4,1
11237
3,4
1,4

1899

1769

1553

1637

2188

9,1

9,0

8,5

8,7

9,3

4,2
9613
3,3
2,8

4,2
9537
3,3
2,1

4,0
6852
3,6
4,1

4,1
7460
2,8
6,0

4,3
11972
3,5
1,3

2003

1868

1632

1719

2312

5,5

5,6

5,1

5,0

5,7

4,5
10335
3,2
2,6

4,5
10261
3,2
2,0

4,2
7397
3,6
4,0

4,4
8064
2,7
5,8

4,5
12799
3,4
1,2

2110

1970

1714

1809

2435

5,3

5,4

5,0

5,2

5,3

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI ÎN JUDEŢUL
HUNEDOARA
INDUSTRIE
Producţia industrailă realizată în luna august a fost mai mică cu 31.7% decât cea din luna iulie
2017 şi cu 7,6% mai mare decât din luna iulie 2017 şi cu 7,6% mai mare decât în august 2016.
În luna august 2017 s-au înregistrat faţă de august 2016, următoarele evoluţii:
Creşteri s-au înregistrat în ramurile:
Repararea, întreţinerea şi instyalarea maşinilor şi echipamentelor
Prelucrarea lemnului
Fabricarea altor mijloace de transport
Fabricarea produselor textile
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea autovehicolelor de transport rutier
Fabricarea de mobilă
21

+46,9
+45,4
+36,1
+31,4
+23,1
+16,2
+16,1
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Scăderi s-au înregistrat în ramurile:
Extracţia cărbunelui
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică
Fabricarea încălţămintei, articolelor de voiaj şi marochinărie
Alte activităţi extractive
Fabricarea hârtiei şi produselor din hârtie
Industria construcţilor metalice şi a produselor din metal
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

-35,6%
-33,8%
-17,8
-17,1
-16,0
-15,6
-14,3

COMERŢ INTERNAŢIONAL
În luna iunie 2017, s-au exportat mărfuri în valoare de 72749 mii Euro, cu 13,6 mai puţin
decât în mai 2017 şi s-au importat mărfuri în valoare de 58410 mii euro, cu 2,5% mai mult decât în
mai 2017. Soldul este de +14339 mii Euro.
Pe primele 6 luni s-au exportat mărfuri în valoare de 449441 mii euro şi s-au importat
mărfuri în valoare de 343480 mii euro. Soldul pe primele şase luni este de +105961 mii euro.
TURISM
Numărul turiştilor sosiţi în luna august 2017 a fost de 22112 persoene, cu 199 persoane
mai mare decât în luna iulie 2017.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost în august cu 28,8%, cu 0,6% mai mult
ca în iulie 2017.
Evoluţia crescătoare a PIB-ului este vizibilă atât pe ansamblul Regiunii Vest, cât şi la nivelul
fiecărui judeţ din regiune, însă cu mari diferenţe între cele patru judeţe componente, fapt care
evidenţiază disparităţile de dezvoltare intra-regionale.
Judeţul Hunedoara are un aport de circa 18% la PIB-ul Regiunii Vest. Domeniile de
activitate care contribuie semnificativ la valoarea PIB-ului sunt, în ordine: industria,
agricultura, tranzacţiile imobiliare, transport şi depozitare, intermedieri financiare, comerţ,
turism, construcţii şi altele.
Concluziile desprinse din analiza mediului economic, cu implicaţii pentru ÎPT, sunt următoarele
➢ Mediul economic este bine conturat la nivelul Regiunii, și oferă repere importante pentru
IPT. Este deosebit de clara tendința de dezvoltare a sectoarelor economiei către domenii cu
productivitate ridicată, iar competitivitatea regională are una dintre cele mai importate resurse cea
umană, existentă și viitoare.
➢ Având în vedere gradul de îmbătrânire a forței de muncă și lipsa unui surplus de calificări pe
piața muncii, investitorii se orientează puternic către forța de mucă pe care și-o dezvoltă încă din
etapa de formare inițială, pe toate nivelurile (muncitori calificați, specialiși și experți cu studii
superioare).
➢ În județele regiunii se contureaza zone de interes pentru sectoare economice mai relevante,
ceea ce ar necesita o planificare regională a ofertei de formare profesională: ar fi eficiente daca ar
funcționa centre de formare puternice acolo unde exista și cea mai importanta cerere de calificări, și
care poate investi în instruirea practică.
➢ Nu este eficient nici din perspectiva costurilor păstrarea acelorași oferte în fiecare județ, în
raport de competiție între aceste centre. Abordarea ofertelor în mod complementar ar aduce un plus
de eficiență, cu condiția asigurării unui grad mai ridicat de mobilitate a tinerilor pentru perioada de
formare profesională.
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Investiţiile la nivel regional sunt în creştere ceea ce recomandă orientarea tinerilor către
calificările
care
sunt
sau
vor
fi
cerute
de
investitori.
În Regiunea Vest, cel mai mare număr de persoane ocupate se găseşte, în ordine, în
următoarele sectoare: în industria prelucrătoare, comerţ, construcţii, transport-depozitare şi
comunicaţii.
Având în vedere gradul de îmbătrânire a forţei de muncă şi lipsa unui surplus de calificări
pe piaţa muncii, investitorii se orientează puternic către forţa de mucă pe care şi-o dezvoltă încă
din etapa de formare iniţială, pe toate nivelurile (muncitori calificaţi, specialişi şi experţi cu studii
superioare).
În judeţul Hunedoara, cele mai numeroase întreprinderi activează în comerţ şi
industria prelucrătoare, servicii.
Judeţul Hunedoara ocupă o poziţie mediană în cadrul Regiunii Vest în ceea ce priveşte
activitatea întreprinderilor active în industrie, construcţii şi servicii, cu 20,90% din numărul
acestora, 18,87% din volumul cifrei de afaceri, 22,68 % din numărul persoanelor ocupate, 13,30%
din totalul investiţiilor brute realizate. Se poate remarca astfel un nivel echilibrat de concordanţă
între diferiţi indicatori economici la nivel regional.
Şcolile trebuie să îşi definească punctele forte, avantajele comparative, în dialog strâns
cu partenerii sociali. Şcolile trebuie să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale (combinarea
ofertelor), dar, desigur, fiind conştiente de punctele lor tari. Şcolile pot fi cu uşurinţă apreciate după
numărul întreprinderilor (inclusiv micro-întreprinderile) cuprinse în reţeaua lor de cooperare.
Se poate recomanda crearea unor stimulente pentru şcoli pentru o abordare mai activă faţă
de întreprinderi. Cu alte cuvinte, şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea instituţională şi să
investească mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta.
Pentru şcolile TVET nevoia de schimbare menţionată în acest context implică:
• Dezvoltare mult mai susţinută a cooperării între şcoli (la nivel local, regional, naţional şi
internaţional);
• Dezvoltare mult mai susţinută a cooperării cu principalii parteneri de pe piaţa muncii;
• Promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii;
• Diferenţiere, diferenţiere şi din nou diferenţiere.
Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime
În anul 2014, în judeţul Hunedoara îşi desfăşurau activitatea 9.077 firme faţă de 9.330 în
2010 şi 10.748 firme în anul 2008. Acestea reprezintă 19% din totalul întreprinderilor din
Regiunea vest, procent în scădere faţă de 2010 – 20.81%).
Numărul firme şi ponderea acestora la nivel regional – 2014
Regiunea
Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2)
Vest
Total firme
48302
A Agricultura, silvicultura si pescuit
2150
B Industria extractiva
150
C Industria prelucratoare
4891
D Productia si furnizarea de energie electrica si
183
termica, gaze, apa calda si aer conditionat
E Distributia apei; salubritate, gestionarea
deseurilor,
362
activitati de decontaminare
F Constructii
4465
G Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 15817
23

Judeţul
Hunedoara
9077
316
39
960

Pondere
regională
19%
15%
26%
20%

26

14%

102

28%

843
3338

19%
21%
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autovehiculelor si motocicletelor
H Transport si depozitare
3590
I Hoteluri si restaurante
2887
J Informatii si comunicatii
1468
K Intermedieri financiare si asigurari
607
L Tranzactii imobiliare
1649
M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
5156
N Activitati de servicii administrative si activitati de
2076
servicii suport
P Invatamant
315
Q Sanatate si asistenta sociala
1021
R Activitati de spectacole, culturale si recreative
518
S Alte activitati de servicii
997
Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Hunedoara - Anuarul statistic

732
635
217
159
186
745

20%
22%
15%
26%
11%
14%

292

14%

47
166
90
184

15%
16%
17%
18%

Unităţile cu cea mai ridicată cifră de afaceri în anul 2014 sunt cele care au ca domeniu de
activitate comerţul (4917 milioane lei, 32%), urmate de cele din industria prelucrătoare (3588
milioane lei 23%) energie electrică şi termică, gaze şi apă (1243 milioane lei 8%).
Ponderea în cifra de afaceri totală realizată de unităţile active are o importanţă deosebită.
Ea trebuie să se reflecte în calificările alese de şcoli atât pentru formarea iniţială cât şi pentru
formarea adulţilor. Aceşti indicatori sunt importanţi pentru consilierea elevilor, în vederea orientării
spre acele domenii unde există forţă de muncă pe care o pot înlocui.
Populaţia ocupată din judeţul Hunedoara era la nivelul anului 2014 de 78711 persoane,
ponderea cea mai mare a angajaţilor fiind în industria prelucrătoare (27331 persoane), urmată de
comerţ ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor (16080 mii persoane),
industria extractivă (6975 persoane) şi construcţii (6923 persoane) .
Se constată că din anul 2008 până în 2011 dinamica firmelor - unităţi locale active din
industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii din judeţul Hunedoara este una descendentă după care
se observă o creştere pana în 2014 la firmele mici 0-9 angajaţi.
Cifra de afaceri comparaţie 2008 – 2014
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Cifra de afaceri pondere comparativă
Activităţi

2008

2014

Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Energie electrică şi termică, gaze şi apă
Distributia apei, salubriate
Construcţii
Comerţ
Transport şi depozitare
Hoteluri si restaurant
Informaţii şi comunicaţii
Tranzacţii imobiliare
Invăţământ
Sănătate
Alte activităţi de servicii
Total cifra de afaceri

138
4652
814
257
1094
5231
553
208
167
438
6
30
92
15688

551
3588
1243
403
1234
4917
823
227
105
400
3
20
75
15603

Pondere
2008
1%
30%
5%
2%
7%
33%
4%
1%
1%
3%
0%
0%
1%

Pondere
2014
4%
23%
8%
3%
8%
32%
5%
1%
1%
3%
0%
0%
0%

Unităţile cu cea mai ridicată cifră de afaceri în anul 2014 sunt cele care au ca domeniu de
activitate comerţul (4917 milioane lei, 32%), urmate de cele din industria prelucrătoare (3588
milioane lei 23%) energie electrică şi termică, gaze şi apă (1243 milioane lei 8%).
Ponderea în cifra de afaceri totală realizată de unităţile active are o importanţă deosebită.
Ea trebuie să se reflecte în calificările alese de şcoli atât pentru formarea iniţială cât şi pentru
formarea adulţilor. Aceşti indicatori sunt importanţi pentru consilierea elevilor, în vederea orientării
spre acele domenii unde există forţă de muncă pe care o pot înlocui.
Populaţia ocupată din judeţul Hunedoara era la nivelul anului 2014 de 78711 persoane,
ponderea cea mai mare a angajaţilor fiind în industria prelucrătoare (27331 persoane), urmată de
comerţ ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor (16080 mii persoane),
industria extractivă (6975 persoane) şi construcţii (6923 persoane) .
Piața muncii
În ultimii ani piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului
de restructurare economică manifestată prin reducerea populaţiei active, creşterea populaţiei
ocupate şi scăderea numărului de şomeri. Piaţa muncii judeţene reflectă în mare tendinţele de la
nivel naţional.
Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă vacante la un anumit
moment. Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării disponibilităţilor de muncă
existente în societate, adică a volumului de muncă ce poate fi depusă de populaţia aptă de muncă
într-o perioadă dată. Trebuie să avem în vedere că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie
în ofertă, ci numai acelea care se perfectează cu un contract legal de muncă. Oferta de muncă
este formată din munca pe care o pot depun membrii societăţii în condiţii salariale. Prin urmare, în
oferta de muncă nu se includ femeile casnice, studenţii, precum şi persoanele care depun activităţi
nesalariale (munca la negru). Oferta de muncă se exprimă prin diferenţa dintre populaţia aptă,
disponibilă şi numărul persoanelor casnice, studenţilor şi celor care nu doresc să presteze nici un
fel de activitate, întrucât, au suficiente resurse pentru a-şi asigura un nivel de trai decent sau au
alte preocupări. În acest sens se supun atenţiei următoarele aspecte:
• pe termen scurt, cererea de muncă este practic invariabilă, deoarece dezvoltarea unor
activităţi existente şi iniţierea altora noi, generatoare de locuri de muncă, presupun o
anumită perioadă de timp;
• oferta de muncă în ansamblul său se formează în decursul unui timp îndelungat în care
creşte şi se instruieşte fiecare generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja;
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• posesorii forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă; oamenii nu se deplasează dintr-o
localitate în alta şi nu-şi schimbă cu uşurinţă munca, ci sunt ataşaţi mediului
economicosocial, chiar dacă nu au avantaje economice. De asemenea, oferta de muncă
depinde de vârsta, sexul, starea de sănătate, aptitudinile fiecărei persoane, condiţiile de
muncă
şi
alte
aspecte
care
nu
sunt
neapărat
de
natură
economică.
Conform cerinţelor Uniunii Europene politica ocupării forţei de muncă face parte din politica
socială a unei ţări alături de: securitatea socială şi politică; menţinerea veniturilor (în special prin
pensii şi indemnizaţii de şomaj); politica educaţională; politica asistenţei medicale; politica
locuinţelor sociale; asistenţa socială; politica mediului (ecologică); politica în domeniul culturii;
politica pentru tineret. Evoluţia resurselor de muncă în România s-a aflat, în ultimul deceniu, şi sub
impactul unor fenomene demografice şi sociale precum: accelerarea scăderii fertilităţii şi
menţinerea mortalităţii la un nivel ridicat, creşterea emigraţiei, etc.
Aceste fenomene au contribuit la creşterea ponderii populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste, precum şi
la menţinerea la un nivel înalt a ratei de dependenţă demografică, cu deosebire în mediul rural. Pe
piaţa forţei de muncă meseriile evoluează, iar un anumit număr de puncte de referinţă în ceea ce
priveşte piaţa muncii trebuiesc reexaminate. Lucrătorii sunt îndreptăţiţi să primească, din parte
Serviciilor de Ocupare, informaţii asupra schimbărilor din tehnologie, precum şi asupra
repercursiunilor din domeniul economic, pentru a putea anticipa care este pregătirea profesională de
care au nevoie sau modul de adaptare la cerinţele întreprinderii.
Concurenţa pe pieţele forţei de muncă este dură, dat fiind faptul că nu vor exista suficiente
posturi pentru toată forţa de muncă activă, în momentul în care vor avea loc schimbările impuse de
modernizarea proceselor de activitate. De aceea, în acest context, analiza Planul local de acţiune
pentru învăţământ 29 fluctuaţilor care apar în domeniul ocupaţional, poate conduce la o previziune
care să constituie o bază fundamentată ştiinţific pentru politicile de formare profesională.
Autorităţile publice vor trebui să asigure lucrătorilor posibilitatea de a învăţa pe tot parcursul vieţii
şi de a-şi actualiza în permanenţă calificările pe care le au, oricine ar fi angajatorul lor sau condiţiile
de muncă. Pentru analiza principalilor indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează două
serii de date statistice: Balanţa Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării
(AMIGO). BFM permite comparabilitatea teritorială, pe nivelele de agregare naţional, regional şi
judeţean, iar AMIGO permite comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi
comparabilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT)
Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale - jud. Hunedoara

Analiza comparativă pe ocupaţii a
înregistrate la AJOFM Hunedoara

şomajului
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru
învăţământul profesional şi tehnic
În perioada 2008-2014 se constată o scădere a forţei de muncă din domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii precum o uşoara scădere din ramura industriei. Dezvoltarea serviciilor, a
dus la creşterea semnificativă a ratei de ocupare în acest sector de activitate. O uşoară creştere a
forţei
de
muncă
s-a
înregistrat
şi
în
domeniul
construcţiilor.
Pentru creşterea gradului de ocupare a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic, se
recomandă
orientarea
în
calificări
specifice
serviciilor
şi
construcţiilor.
Promovarea dezvoltării propriei afaceri, contribuie la relansarea economică a zonei şi
implicit a integrării mult mai uşoare a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.
Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru
şcoala postliceală
Se constată că nivelul de pregătire la nivel postliceal are un procent de reprezentativitate
scăzut în rândul populaţiei ocupate, datorată necorelării specializării cu cerinţele pieţei muncii.
În acest sens se impune autorizarea ca furnizori de formare a cât mai multor şcoli din judeţ
care
sa
formeze
personal
conform
cerinţelor
agenţilor
economici.
Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica
economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada
2011 – 2020 indică scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi
creşterea acesteia în ipoteza scenariului optimist.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

scenariu
PESIMIST
9243
9239
8939
8951
8972
8937
8903
8867
8831

scenariu MODERAT
(de bază)
9243
9239
9161
9095
9045
9032
9021
9009
8996
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scenariu
OPTIMIST
9243
9239
9400
9414
9437
9440
9444
9447
9450
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2018
2019

8794
8756

8982
8968

9452
9454

2020

8718

8954

9456

Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă
la nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat – pentru județul
Hunedoara

Prognoze ale
cererii potenţiale
Prognoze ale
cererii înlocuite
Prognoze ale
cererii agregate

2014

2015

2016

2017

2018

137871

138273

1142
139012

2019

2020

138554

138871

139228

139623

140055

1145

1147

1150

1153

1156

1160

139418

139701

140021

140381

140779

141215

Dinamica locurilor de muncă disponibile în regiunea Vest - scenariul moderat

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Regiunea V
-11610
-8738
30986
7775
6752
7076
7420
7755
8078

Arad
-1995
-1552
4533
974
817
866
918
969
1018

Caraş Severin
-2295
-1647
7376
2110
1878
1952
2031
2108
2183

Hunedoara
-2582
-1914
7349
1939
1701
1776
1857
1935
2011

Timiș
-4738
-3625
11727
2753
2357
2481
2614
2743
2867

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Vest
Ponderi previzionate ale cererii de
formare profesională pentru 2014-2020
(%)
1,90%
0,00%
26,20%
1,60%
9,00%
8,10%
1,40%
0,00%
5,10%
21,30%
4,40%
0,90%
1,10%
1,10%
1,70%
2,50%

Domeniul de educaţie şi formare
profesională
Agricultură
Silvicultură
protecţia mediului
ind. alimentară
Comerţ
Economic
turism şi alimentaţie
estetica şi igiena corpului omenesc
construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Mecanică
Electric
electromecanică
electronică automatizări
chimie industriala
materiale de construcţii
fabric. prod. din lemn
28

Plan de acţiune al şcolii 2019-2025

industrie textilă şi pielărie
tehnici poligrafice
producţie media

13,40%
0,30%
0,00%

Recomandări pentru stabilirea planurilor de școlarizare :
DOMENIUL PREGĂTIRII
DE BAZĂ
fabricarea produselor din
lemn

electronică automatizări

producţie media

construcţii instalaţii şi
lucrări publice

Mecanică

Electric

industrie textilă şi pielărie

materiale de construcţii

RECOMANDARE CLDPS
Oferta de şcolarizare este corespunzătoare pentru
formarea iniţială şi are o tendinţă uşor ascendentă
datorită specificului judeţului. Se recomandă
formare profesională continuă pentru agenţii
economici care şi-au dezvoltat activitatea recent.
Se propune modificarea ţintei în sensul creşterii
ponderii deoarece în acest domeniu sunt incluse
clasele de operator tehnică de calcul la care există
solicitare din partea operatorilor economici ,
precum şi a elevilor şi care nu au fost anterior în
acest domeniu. De asemenea sunt solicitări de
calificări din acest domeniu în cadrul serviciilor.
Există solicitare pentru formare iniţială din partea
operatorilor economici, se recomandă alocarea unui
număr mai mare de clase.
Cu toate că este considerat un domeniu prioritar în
judeţ (desi tendinţa regională este mai scăzută) şi ca
urmare ţinta PLAI este menţinută la 8%, unităţile
şcolare întâmpină greutăţi în realizarea planului de
şcolarizare datorită atractivităţii scăzute a
calificărilor respective chiar dacă solicitarea s-a
realizat de la şcoli din zone diferite ale judeţului.
Este necesară o mai bună promovare a acestei
calificări.
Recomandările PLAI sunt de creştere a ponderii
pentru acest domeniu de calificare deoarece sunt
incluse în acest domeniu mai multe specializări
precum sunt: Tehnician proiectant CAD, Tehnician
în transporturi, Tehnician mecanic pentru întreţinere
şi reparaţii, sudor, strungar, mecanic auto – caificări
solicitate de operatorii economici.
Se propune modificarea ţintei deoarece există
solicitare mai mare decât cea prognozată iniţial
pentru acest domeniu, datorită reorganizării
specializărilor şi datorită solicitărilor din cadrul
serviciilor.
Este necesară o mai bună colaborare cu agenţii
economici din acest domeniu şi o mai bună
promovare a ofertei şcolare.
Nu există solicitare pentru formarea profesională
iniţială, se recomandă formarea profesională
continuă pentru eventualele solicitări din partea
agenţilor economici.
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tehnici poligrafice

Comerţ

estetica şi igiena corpului
omenesc

Nu mai există solicitare pentru formare iniţială. Se
recomandă formarea profesională continuă pentru
eventualele solicitări din partea agenţilor
economici.
În domeniul Comerţ, piaţa muncii este în prezent
suprasaturată, desi numărul magazinelor de tip
super şi hipermarket este mare, numărul firmelor de
formare profesională a adulţilor autorizate pentru
meseriile din domeniul comerţ este mare. Aceste
aspecte justifică ţinta stabilită în cadrul CLDPS
Hunedoara. Se propune o scădere a ponderii PLAI
deoarece se solicită o pondere mai mare la
domeniul Turism şi alimentaţie publică datorită
dezvoltării turismului în zonele montane
ale judeţului (în staţiunile montane Parâng, Straja şi
Retezat).
Se propune modificarea ţintei în sensul creşterii
ponderii PLAI deoarece există solicitări pentru
acest domeniu atât din partea agenţilor economici
cât şi din partea elevilor. Tendinţa este de
creştere în domeniul serviciilor.

Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT
➢ Scăderea populației active cât și a populației ocupate;
➢ Populația cu nivel de pregătire scăzut (gimnazial sau fără şcoală absolvită), are posibilităţi
foarte reduse de a ocupa un loc de munca. Posibilitatea de a ocupa un loc de muncă este de
aproape 5 ori mai mare pentru persoanele care deţin un nivel de instruire mediu faţă de
persoanele care nu au nici o calificare. Acest lucru este vizibil din tendința înregistrată pe
perioada 2008-2015, în care crește cu 5% ponderea celor cu studii superioare din totalul
populației active, și în mod similar și a celor cu studii liceale (cu 12,6%), în defavoarea celor
cu studii gimnaziale (-3,1%) sau profesionale (-11,6%). Chiar dacă ponderea populației
active cu studii superioare prezintă o creștere evidentă în perioada analizată, valoarea de
17,5% rămâne mult în urma țintelor europene.
➢ Evoluţia structurii populaţiei ocupate după nivelul de instruire, în Reginea Vest, în perioada
2008 - 2015 evidenţiază creşterea ponderii populaţiei ocupate cu studii superioare şi a
populaţiei ocupate cu nivel de pregătire mediu (liceal), în paralel cu o scădere semnificativă
a ponderii persoanelor cu nivel scăzut de pregătire (gimnazial și primar sau fără şcoală
absolvită).
➢ Referitor la structura şomajului pe nivele de educație, cea mai afectată categorie și totodată
expusă riscului este cea a tinerilor cu nivel de educație primar, gimnazial și profesional.
➢ Pentru întreaga perioadă se înregistrează o tendință de scădere a ratei șomajului, un semn al
revigorării pieței muncii, ajungând la valori critice pentru acest indicator, fiind necesară
deschiderea pieței și pentru muncitori din alte regiuni.
➢ In Regiunea Vest se estimează ca până în anul 2019 numărul mediu de salariați să crească cu
81,9 mii persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu 16%.
➢ La nivelul Regiunii Vest este preconizat ca rata șomajului să se reducă la 2,6% în 2019 față
de 3,4% înregistrat în 2014, astfel încât regiunea se va situa și la acest indicator imediat
după București Ilfov.
➢ Până în 2025, ponderea forței de muncă din România cu nivel înalt de calificare ar trebui
să crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005. Persoanele cu
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nivel mediu de calificare în 2025 vor reprezenta 37,8% din forța de muncă, comparativ cu
51,5 % în 2013. Ponderea celor cu nivel scăzut sau fără calificări este previzionat să rămână
la aproximativ 22% în anul 2025.
➢ Forța de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată. Aceasta se explică prin
faptul că mai multe persoane în vârstă, mai puțin calificate, părăsesc piața forței de muncă și
mai mulţi oameni tineri, cu studii superioare, intră pe piața forței de muncă.
➢ Cele mai multe oportunități de angajare în România vor necesita calificări de nivel inferior,
adică ISCED 97 niveluri 1 și 2. Cu toate acestea, va exista și un număr semnificativ de
oportunități de angajare care necesită calificări de nivel înalt, adică ISCED 97 niveluri 5 și 6
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN JUDEŢ
Astfel ţintele relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic sunt:
• Rata de ocupare de 70% (fata de 75% EU)
• Rata de părăsire timpurie a scolii de 11,3% (fata de 10% EU)
• Cuprindere în învăţământ terţiar de 26,7% (fata de 40% EU)
Politicile în domeniul educaţiei vizează următoarele obiective prioritare ce decurg din ţintele
europene:
1. Realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii;
2. Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării;
3. Promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active;
4. Stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile
de educaţie şi de formare.
Populaţia şcolară pe nivele de educaţie, sexe, medii de rezidenţă
Evoluţia populaţiei şcolare în perioada 2006-2015, la nivelul județului Hunedoara

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul primar.
In perioada analizată, tendinţa de creştere a numărului de elevi cuprinşi în învăţământul
primar s-a manifestat atât la nivelul judeţului Hunedoara, a Regiunii Vest cât şi la nivel naţional. La
nivel regional creşterea a fost de 3.382 elevi (de la 73.669 elevi în 2007-2008 la 77.051 elevi în
2015-2016). La nivelul judeţului Hunedoara s-au înregistrat în anul şcolar 2015-2016 un număr de
16.836 elevi.
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Evoluţia numărului de elevi înscrişi în învăţământul gimnazial pentru perioada 2014-2018

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul liceal în judeţul Hunedoara

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional în judeţul Hunedoara

Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională
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În ceea ce priveşte Rata netă de cuprindere în învăţământ există date centralizate pe nivele de
învăţământ.
Concluziile ce se pot schiţa după analiza datelor centralizate:
• Rata netă de cuprindere are o tendinţă de scădere ce se manifestă atât în învăţământul
primar cât şi în cel gimnazial şi obligatoriu, pentru perioada 2007 – 2016.
• Cu cât înaintăm pe paliere mai înalte de şcolarizare cu atât rata de cuprindere este mai
mică;
• Este însă evidentă rata de cuprindere mai mare în învăţământul secundar superior pentru
mediul rural în judeţul Hunedoara comparativ cu nivelul naţional sau al zonei de vest. Apare
însă o scădere faţă de nivelul naţional la acelaşi indicator, pentru mediul urban

Rata
netă
de
cuprindere
şcolară
pe
grupe
de
vârste
Rata netă de cuprindere în învăţământul primar calculată pentru Regiunea Vest arată
valori cu o uşoară tendinţă de scădere în perioada 2011-2016, de la de la 87,3% la 82,7%.
Aceeaşi
tendiţă
se
înregistrează
şi
la
nivelul
judeţului
Hunedoara
Pentru acest segment, în judeţul nostru nu există diferenţe mari pentru raportul masculin –
feminin, şi nici pentru relaţia urban-rural, diferenţa fiind de 10%-12%, cu procente de cuprindere de
peste
84%
pe
urban
şi
de
74%
pe
rural,
cu
tendinţă
de
scădere.
Există însă o diferenţa de 12-17% copii care nu sunt cuprinşi în învăţământ, având în
vedere efectele pe termen lung. Din păcate, procentul copiilor care nu urmează o formă de
învăţământ creşte odată cu nivelul de învăţământ. Aceşti copii sunt expuşi unui viitor în care nu vor
avea un loc de muncă sau vor avea locuri de muncă slab remunerate. Astfel sunt imperios
necesare măsuri care să ducă la creşterea ratei de cuprindere în învăţământ.
Rata de cuprindere a elevilor calculată pentru învăţământul obligatoriu este în jurul
valorii de 80%, cu valori puţin peste 85% pentru mediul urban şi sub 60% pentru mediul rural.
Aceste valori, nepermis de mici, cer identificarea unor măsuri de intervenţie rapidă pentru a
asigura
caracterul
obligatoriu
pentru
aceasta
formă
de
învăţământ.
O rată de cuprindere în urban mai mare înseamnă că sunt oferite posibilităţi de educaţie în
mediul urban, însă efortul de a suporta costurile unei şcolarizări în mediul urban pentru cei care
provin din rural este din ce în ce mai dificil de suportat (se observă pentru acest segment o rată de
cuprindere în scădere, spre 55%).
În anul şcolar 2017-2018, rata brută de cuprindere în învăţământul obligatoriu este de
88,06%. 0,73% din populaţia totală din grupa de vârstă 6-16 ani, grupa oficială de vârstă
corespunzătoare învăţământului obligatoriu, îşi continuă studiile în străinătate, în aprilie 2017
existând 312 solicitări scrise din partea părinţilor la nivel de județ în acest sens.
Rata brută de cuprindere în învăţământul obligatoriu în județul Hunedoara este în ușoară
scădere, cu 4,99%, faţă de anul şcolar 2016-2017.
Nivel de învăţământ
Primar
Gimnazial
Liceal
inferior/Profesional
Învățamânt
obligatoriu

An școlar 2015-2016
85,02
93,98

An școlar 2016-2017
87,17
99,27

An școlar 2017-2018
85,42
90,79

91,63

95,04

88,95

89,54

93,05

88,06

Evoluția ratei brute de cuprindere la nivelul județului Hunedoara pe nivele de învățământ
ca raport din populaţia în vârstă de 6-16 ani
Se constată că rata brută de cuprindere la nivel județean pentru învăţământul primar, în
anul școlar 2015-2016, se afla sub media aceluiași indicator la nivel național care a fost de 87,7%,
iar valoarea ratei de cuprindere în învățamântul gimnazial județul Hunedoara se afla peste media
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națională care a fost de 91,5%, conform raportului Ministerului Educației Naționale privind starea
învățământului preuniversitar din România din anul 2016.
În județul Hunedoara, valorea cea mai mică se înregistrează la nivelul învățământului
primar. în învățământul liceal și profesional de 85,6.
Conform Diagnozei riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii realizate de
CJRAE Hunedoara în octombrie 2017, ponderea absolvenţilor de clasa a VIII-a care îşi continuă
studiile este de 98,97%.
Ponderea absolvenţilor de clasa a VIII-a care îşi continuă studiile este de 98.97%, însă este
necesar să se urmărească acest indicator şi în cazul tranziţiei de la ciclul inferior la cel superior al
liceului. Trebuie avut în vedere faptul că ţinta europeană este ca 85% din tinerii din categoria de
vârstă 15 – 25 ani să îşi finalizeze ciclul secundar superior, iar în prezent înregistrăm o rată de
cuprindere de doar 54% pentru acest nivel.
Pe parcursul perioadei de şcolarizare se realizează pierderi mari din numărul total de tineri
cuprinşi în sistemul formal de educaţie. Aceste pierderi se ridica la peste 12% din numărul celor
înscrişi în ciclul primar, ceea ce în valoare absolută înseamnă 10840 de elevi pentru o cohortă de
4 ani. Aceşti tineri se vor regăsi în societate fără o calificare, fără studii finalizate, cu risc de
marginalizare socio-profesională ridicat, dacă nu se vor realiza intervenţii concertate.
Structura calificărilor in regiune a suferit modificări importante datorită analizelor prin
intermediul documentelor de planificare a ofertei PRAI si PLAI, înregistrându-se valori care se
apropie treptat de ţintele stabilite pentru anul de referinţă 2020.
Structura calificărilor reflectă într-o măsură insuficientă disparităţile interregionale cu privire
la cererea pieţei actuală şi cea viitoare.
Raportul ofertei pentru cele doua rute de şcolarizare - ruta directă şi cea progresivă prezintă o evoluţie in favoarea rutei directe, în concordanţă cu aspiraţiile tinerilor, însă aceasta rută
oferă o gamă redusă de calificări.
Recomandări:
Realizarea unor evidenţe complete la nivel de judeţ, cu privire la categoria tinerilor
necuprinşi în sistemul formal de educaţie şi identificarea unor măsuri urgente în vederea creşterii
ratei de cuprindere, (încurajarea şi sprijinirea tinerilor pentru a-şi continua studiile, readucerea în
şcoli a celor care au părăsit şcoala, includerea celor care nu au fost cuprinşi) începând cu
învăţământul
primar,
şi
cuprinzând
toate
nivelele.
Accesul elevilor la educaţie şi la o calificare se poate analiza din punctul de vedere al
accesului fizic, accesului la un curriculum adecvat şi accesului la servicii specializate.
Sunt necesare măsuri urgente pentru diminuarea fenomenului de abandon şcolar la nivelul
întregii regiuni, şi asigurarea unor alternative pentru completarea studiilor şi obţinerea unei
calificări.
Pentru a asigura competitivitatea absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, învăţământul
profesional şi tehnic din regiune va trebui să încurajeze obţinerea unui nivel de instruire cât mai
ridicat, încurajând mobilitatea ocupaţională dar şi geografică, simultan cu oferirea unor calificări
adaptate cerinţelor pieţei. Pentru a informa tinerii despre cerinţele viitoare ale pieţei, este necesar
să fie continuate cercetările prin studiile regionale.
Se recomandă ca fiecare elev să aibă acces la un curriculum adecvat. Accesul la un
curriculum adecvat presupune o structura a calificărilor din oferta şcolilor cat mai adaptată
cerinţelor viitoare ale pieţei forţei de muncă, pentru a asigura o inserţie profesională rapidă şi o
carieră profesională de succes.
Accesul fizic la o şcoală care oferă servicii de educaţie şi formare de calitate, înseamnă ca fiecare
copil să aibă acces la o unitate şcolară care se află la o anumită distanţă ( stabilită în urma
analizelor la nivelul fiecărui judeţ). Tinerii din mediul rural au acces la scoli din mediul urban.
În învăţământul secundar superior (15-18ani) rata netă de cuprindere este mai mică
(între 70% şi 80%). Se observă valorile apropiate de 90% în mediul urban, dar mai mici decât la
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nivel naţional sau regional. În mediul rural rata de cuprindere este foarte scăzută (între 14% şi
16%), dar cea mai mare din zona de vest şi mai mare decât media naţională.
Rata abandonului școlar în învățământul primar și gimnazial
În Regiune rata de abandon şcolar în învăţământul primar şi gimnazial arată o scădere
nesemnificativă, cu doar 0,1%, de la 2,5% în 2006-2007 la 2,4% în 2014-2015. La nivelul judeţului
Hunedoara, evoluţia a fost oscilantă, cu o valoare maximă de 4% în 2010-2011 şi o valoare
minimă de 1% în 2012-2013.
În ceea ce priveşte raportul dintre populaţia şcolară de sex masculin şi cea de sex feminin,
se
înregistrează
diferenţe,
fiind
mai
mici
pentru
cea
feminină;
Din punct de vedere al mediului de rezidenţă se înregistrează o stagnare a acesteia, la
aproximativ 2% în mediul urban şi 1,5% pentru mediul rural.
Rata abandonului școlar în învățământul gimnazial
La nivelul judeţului Hunedoara, în intervalul supus analizei, se observă perioade cu
fluctuaţii destul de mari. S-au înregistrat perioade de creştere între 2007-2010, de la 1,3% la 1,9%,
cu un maxim de 4,6%, mult peste media naţională şi regională, în 2010-2011. Pentru intervalul
următor apare o scădere a acestuia, cu rămânerea constantă la nivelul de 1%, dar cu o creştere
din nou spre sfârşitul perioadei, ajungînd la 2,2% în 2014-2015. In perioada 2015-2017 , din nou se
înregistrează un trend descrescător, ajungând ca ponderea absolvenţilor de clasa a VIII-a care
îşi continuă studiile în anul școlar 2017-2018 să fie 98.97%, însă este necesar să se urmărească
acest indicator şi în cazul tranziţiei de la ciclul inferior la cel superior al liceului.
Rata abandonului este mai crescută în cazul băieţilor iar diferenţa dintre sexe este cuprinsă
între 0 puncte procentuale şi 1,2 puncte procentuale.
Pe medii de rezidenţă, rata abandonului înregistrează fluctuaţii destul de mari, cu maxime
în 2010-2011, de 4,4% pentru urban şi 5,3% pentru rural, cu tendinţă de egalizare spre 2,3% în
2014-2015.
Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal
În judeţul Hunedoara, rata abandonului şcolar a înregistrat o scădere, diferenţa dintre
începutul şi sfârşitul perioadei analizate fiind de 0,7 puncte procentuale, de la 3,9% în 2006-2007
la 3,2% în 2010-2011, dar a existat şi o valoare minimă înregistrată de 2% în 2008-2009. În anul
şcolar 2010-2011, primul după anul intrării în lichidare a SAM-urilor şi de preluare a locurilor la
liceu, s-a înregistrat o creştere a procentului elevilor care au abandonat studiile liceale: ca urmare,
în acest an şcolar, rata abandonului a crescut de la 2,6% la 3,2%.
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe, se înregistrează diferenţe, fiind însă permanent mai
mare pentru băieţi, fiind însă cu tendinţă de creştere atât pentru populaţia de sex masculine cât şi
pentru cea de sex feminin.
Vorbind de mediile de rezidenţă, procentul se menţine ridicat, cu tendinţă de creştere cu
0,2% în fiecare an pentru mediul rural dar şi mult mai mare decât media naţională. Şi pentru
mediul urban se înregistrează aceeaşi tendinţă de creştere dar la nivel mai scăzut, între 4% în
2007-2008 şi 1,9% în 2008-2009
Rata abandonului şcolar în învăţământul profesional
În ceea ce priveste rata abandonului şcolar în învăţământul profesional, la nivelul judeţului
Hunedoara se remarcă următoarea evoluţie: în perioada 2006 – 2010 indicatorul a înregistrat o
scădere de la un an la altul cu valori cuprinse între 0,6% şi 2,6%. În anul şcolar 2010-2011 se
remarcă o creştere a ratei abandonului şcolar. Astfel, rata abandonului şcolar înregistrează o
valoare de 11,5% în creştere faţă de anul şcolar anterior cu 7,2 puncte procentuale.
Valorile ratei abandonului şcolar, pe genuri, relevă procente mai mari pentru populaţia
şcolară feminină, pe parcursul perioadei analizate. Se remarcă faptul că, în anul şcolar 2010-2011,
atât la băieţi cât şi la fete se înregistrează cea mai mare rată a abandonului şcolar (10,8% în cazul
fetelor şi 11,9% în cazul băieţilor).
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Pe medii de rezidenţă, la nivelul anului şcolar 2006-2007 se ating cele mai mari valori ale
ratei abandonului şcolar din mediul rural (17,6%) iar în anul şcolar 2010-2011 cele mai mari valori
din mediul urban (11,3%).
Rata abandonului şcolar în învăţământul postliceal
La nivelul judeţului Hunedoara, pe întreaga perioadă analizată evoluţia ratei abandonului
şcolar în învăţământul postliceal înregistrează fluctuaţii, cu valori între 2% în 2008-2009 şi 9,7% în
anul şcolar 2014-2015.Pentru perioada 2009-2014 se păstrează o tendinţă de abandon mai mare
pentru
persoanele de sex feminin. În anul şcolar 2014-2015 rata abandonului persoanelor de sex
masculin este însă cu 3.5% mai mare decât a celor de sex feminin.
Anul şcolar 2006-2007 este singurul din perioada analizată, în care se înregistrează valori
ale ratei abandonului şcolar în mediul rural (51,6%).
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului
Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a
acestora în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă a sistemului
de pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca
un prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile, şomajul
tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că acesta nu este diferenţiat pentru
absolvenţii ÎPT.
Situaţia comparativă a inserţiei socio-profesională a absolvenţilor din ultimele patru promoţii (2017,
2016,2015 şi 2014) se prezintă astfel:
Date raportate de şcoli în luna septembrie a fiecărui an

Promoţa

Nr.
absolvenţi
din care :

2017

4476

2016

4501

2015

4558

2014

4632

Continuă
studiile

2255
(50,37%)
2423
(53%)
2484
(54,5%)
2548
(55%)

Angajaţi
în
calificarea
dobândită
în
urma
studiilor
514
(11,48%)
471
(10%)
433
(9,5%)
403
(8,7%)

Angajaţi
în
altă
calificare
973
(21,73%)
807
(17%)
579
492
(10,63%)

Înregistraţi
la
AJOFM

373
(8,33%)
408
(9%)
583
(12.8%)
602
(13%)

Fără
ocupaţie

Plecaţi
din
ţară

Nu
avem
date

A
Alte
situaţii

53
(1,2%)
34
(0,01%)

270
(5,03%)
342
(7%)

37
(0,82%)

1
( 0.02)

14

4

32

430

12

5

8

4
4

Din punct de vedere al diferenţelor pe nivele de calificare, unităţile şcolare au fost raportate
următoarele date pentru promoţia 2017, privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor:

1904 (61%)

Învăţământ
profesional –
nivel calificare 3
246 (62,56%)

Învăţământ
postliceal –
nivel calificare 5
105 (10.33%)

404 (12.94%)

28 (8,25%)

541 (52,24%)

246 (7,88%)

76 (22,41%)

192 (18.89%)

283 (9,06%)
201 (6,44%)
28 (0,89%)

30 (8,84)
11 (3,24%)
6 (1,26%)

60 (5,9%)
58 (5,7%)
19 (1,87%)

Statutul absolventului

Liceu

continuă studiile
sunt angajaţi în altă calificare decât cea
dobândită
în urma studiilor
sunt angajaţi în calificarea dobândită în
urma studiilor
sunt înregistraţi în şomaj (AJOFM)
sunt plecaţi în străinătate
fără ocupaţie
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Inserția socioprofesională a absolvenților/diferențe pe nivele de calificare (%)

Principalele concluzii din analiza Î.P.T. judeţean
Profilurile, calificările profesionale şi specializările în care se pregătesc elevii din judeţul
Hunedoara sunt stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare, referitoare la organizarea şi
funcţionarea învăţământului în România, pe baza „Nomenclatorului profilurilor, calificărilor
profesionale şi specializărilor” şi numai în instituţii de învăţământ autorizate să funcţioneze
provizoriu sau acreditate, potrivit legii.
Rata de cuprindere are valori mici, (pentru învăţământul obligatoriu în jurul valorii de
80%) valorile scad odată cu creşterea nivelului de educaţie, (pentru învăţământul secundar
superior fiind de 54% faţă de 85% prognozat la nivel european), valorile fiind critice pentru mediul
rural. Valoarea absolută a ratei de cuprindere este mică, dar acest indicator arată şi o tendinţă de
scădere, ceea ce este îngrijorător, şi necesită intervenţii urgente.
Ponderea absolvenţilor de clasa a VIII-a care îşi continuă studiile este de peste 90%,
însă este necesar să se urmărească acest indicator şi în cazul tranziţiei de la ciclul inferior la cel
superior al liceului. Trebuie avut în vedere faptul că ţinta europeană este ca 85% din tinerii din
categoria de vârstă 15 – 25 ani să îşi finalizeze ciclul secundar superior, iar în prezent înregistrăm
o rată de cuprindere de doar 74% pentru acest nivel.
Structura calificărilor in regiune a suferit modificări importante datorită analizelor prin
intermediul documentelor de planificare a ofertei PRAI si PLAI, înregistrându-se valori care se
apropie treptat de ţintele stabilite pentru anul de referinţă 2016.
Structura calificărilor reflectă într-o măsură insuficientă disparităţile interregionale cu
privire la cererea pieţei actuală şi cea viitoare.
Recomandări:
Realizarea unor evidenţe complete la nivel de judeţ, cu privire la categoria tinerilor
necuprinşi în sistemul formal de educaţie şi identificarea unor măsuri urgente în vederea creşterii
ratei de cuprindere, (încurajarea şi sprijinirea tinerilor pentru a-şi continua studiile, readucerea în
şcoli a celor care au părăsit şcoala, includerea celor care nu au fost cuprinşi) începând cu
învăţământul
primar,
şi
cuprinzând
toate
nivelele.
Accesul elevilor la educaţie şi la o calificare se poate analiza din punctul de vedere al
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accesului fizic, accesului la un curriculum adecvat şi accesului la servicii specializate.
Sunt necesare măsuri urgente pentru diminuarea fenomenului de abandon şcolar la nivelul
întregii regiuni, şi asigurarea unor alternative pentru completarea studiilor şi obţinerea unei
calificări.
Pentru a asigura competitivitatea absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, învăţământul
profesional şi tehnic din regiune va trebui să încurajeze obţinerea unui nivel de instruire cât mai
ridicat, încurajând mobilitatea ocupaţională dar şi geografică, simultan cu oferirea unor calificări
adaptate cerinţelor pieţei. Pentru a informa tinerii despre cerinţele viitoare ale pieţei, este necesar
să fie continuate cercetările prin studiile regionale.
Se recomandă ca fiecare elev să aibă acces la un curriculum adecvat. Accesul la un
curriculum adecvat presupune o structura a calificărilor din oferta şcolilor cat mai adaptată
cerinţelor viitoare ale pieţei forţei de muncă, pentru a asigura o inserţie profesională rapidă şi o
carieră profesională de succes.
Accesul fizic la o şcoală care oferă servicii de educaţie şi formare de calitate, înseamnă ca
fiecare copil să aibă acces la o unitate şcolară care se află la o anumită distanţă ( stabilită în urma
analizelor la nivelul fiecărui judeţ). Tinerii din mediul rural au acces la scoli din mediul urban, ceea
ce face ca rata de cuprindere în mediul rural să scadă alarmant pentru ciclul inferior şi superior al
învăţământului secundar.
Asigurarea accesului la servicii suport presupun realizarea unui mecanism de consiliere şi
orientare pentru carieră individualizat şi corelat cu cererea viitoare a pieţei forţei de muncă. Aceste
servicii trebuie oferite de-a lungul întregii perioade de educaţie şi formare (nu doar acţiuni
punctuale, izolate, de exemplu înaintea examenelor naţionale). Este necesar ca serviciile de
consiliere şi orientare să fie dezvoltate la nivel regional, pentru a fi corelate cu piaţa forţei de
muncă regională, asigurând o mai mare mobilitate ocupaţională
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Analiza mediului intern
Analiza mediului intern se bazează pe :
- rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori;
- rapoartele de autoevaluare, anuale, întocmite la nivelul catedrelor;
- rapoartele comisiei CEAC;
- concluziile întâlnirilor profesorale la nivelul ariilor curriculare ;
- datele statistice anuale privind examenele de admitere şi de absolvire, inserţie
profesională, ș.a.

Calificări şi curriculum
Unitatea oferă pregătire prin formele de organizare: învăţământ de zi şi învăţământ seral, la
învăţământ primar, gimnazial, liceal, şcoală profesională şi şcoli postliceale, învăţământ special,
programul „A doua şansă”.Se pregăteşte pentru calificări profesionale necesare în domeniile cu
dinamică pozitivă, constantă şi cu dinamică negativă redusă (mecanic, electric, electronică şi
automatizări, construcţii, instalaţii şi lucrări publice)
.Planurile de învăţământ s-au realizat până în anul 2012 în proporţie de 100%. În anul şcolar 20132014 a fost de 70% iar în anii 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 în proporţie de 100%,
Activitatea didactică se desfăşoară pe două schimburi (zi şi seral), toate clasele din învăţământul de
zi având orele de curs de dimineaţă. Plecând de la faptul că la finalizarea cursurilor liceale elevii
primesc un certificat ce echivalează cu nivelul 4 de calificare, nivel maxim pentru un absolvent de
învăţământ preuniversitar, apare ca absolut necesară asigurarea unui curriculum care să asigure
elevului dobândirea unor competenţe cerute pe piaţa muncii la acest nivel.
Conform exigenţelor noilor strategii educaţionale, privind curriculumul, ce vizează îmbinarea
disciplinelor de cultură generală cu cele de specialitate, planul de învăţământ al Liceului Tehnologic
Energetic „Dragomir Hurmuzescu” răspunde acestor orientări. Prin structura şi conţinutul
curriculum - ului la decizia şcolii, se urmăreşte asigurarea unei formări teoretice şi practice în
domeniile de calificare alese de fiecare elev şi în egală măsură, formarea unor caractere necesare
unei economii de piaţă competitive, dezvoltarea responsabilităţii decizionale şi a curajului în
afaceri.
Prin proiectarea CDŞ şi CDL se urmăreşte completarea competenţelor de bază şi dobândirea unor
noi competenţe pentru diferite domenii ceea ce va determina facilitarea mobilităţii ocupaţionale,
inclusiv intersectoriale.În cazul unităţii noastre, conform planurilor cadru, proiectarea CDŞ se poate
face doar la învăţământ primar şi gimnazial.Pentru învăţământul liceal se proiectează CDL.
Şcoala a elaborat de asemeni: Curriculum pentru şcoala postliceală, specializarea:
„Hidroenergetician”; Ghiduri pentru uzul cadrelor didactice pentru şcoala postliceală, specializarea:
Hidroenergetician”, anul I; Diverse Curriculumuri şcolare la decizia şcolii şi în dezvoltare locală
pentru domeniul tehnic, Auxiliare curriculare pentru uz intern pentru şcoala postliceală domeniul
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.Organizarea activităţilor extracurriculare se va organiza
astfel încât să nu ducă la o suprasolicitare a elevilor, să asigure o complementaritate firească faţă de
activităţile curriculare şi să contribuie şi la o relaxare a participanţilor. În cazul activităţilor
extracuriculare orarul se va întocmi pornind de la resursele materiale ale instituţiei şi de la
doleanţele manifestate de elevi, prin negociere directă profesor - elevi.
ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a resurselor curriculare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT.
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- singura unitate din judeţ care pregăteşte
- pondere redusă a CDS transcurricular
forţa de muncă necesară domeniului
- pondere redusă a materialelor auxiliare la
energetic (peste 40 de ani tradiţie)
unele arii curriculare
- pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala - partea experimentală insuficient abordată
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-

-

-

-

-

-

-

-

dispune de întregul material curricular
(planuri de învăţământ şi programe şcolare,
programe şcolare alternative, auxiliare
curriculare – manuale, caiete de lucru,
ghiduri de aplicare, culegeri de probleme,
îndrumătoare etc.).
elaborare curriculum care permite pentru
elevi mobilitate ocupaţională intersectorială
elaborare CDL care răspunde necesităţilor
agenţilor locali
elaborare auxiliare curriculare proprii
alegerea de către profesor a manualelor
alternative din oferta manualelor aprobate
de MEC
utilizarea materialelor auxiliare elaborate la
nivel naţional la aria tehnologii
încadrarea cu personal didactic calificat;
integrarea în colectivul didactic,
îndrumarea, consilierea şi sprijinirea
cadrelor didactice aflate în primii ani de
activitate în liceul nostru; acestora li s-au
distribuit sarcini concrete, atât pe linie
curriculară, cât şi responsabilităţi concrete
cu caracter extracurricular;
schemele orare au fost întocmite în
conformitate cu prevederile planurilor
cadru;
realizarea programelor de pregătire
suplimentară a elevilor pentru examenele
de finalizare a studiilor;
realizarea programelor de pregătire
suplimentară a elevilor pentru participarea
la concursuri şi olimpiade şcolare;
promovarea şi încurajarea experienţei
pozitive;
participarea întregului corp profesoral la
activităţi de formare continuă, la proiecte
educaţionale interne şi externe;
monitorizarea permanentă disciplinei
elevilor, supravegherea acestora în timpul
pauzelor, întărirea gradului de siguranţă a
elevilor şi a cadrelor didactice (serviciul pe
şcoală al elevilor şi cadrelor didactice,
sistemul video de supraveghere);
s-a realizat şi a fost monitorizată activitatea
de planificare a activităţii didactice;
s-a instituit o mai mare rigoare atât în
aplicarea procedurilor legale şi a
prevederilor
din
Regulamentul
de
Organizare şi Funcţionare a Învăţământului
Preuniversitar, cât şi a prevederilor din

-

-

-

-
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număr mic de ore de CDL
echipa managerială nu a luat măsuri ferme
de sancţionare disciplinară a unor cadre
didactice, acolo unde a fost cazul;
sau constatat unele deficienţe în
completarea
documentelor
şcolare
(cataloage, situaţii statistice);
s-au constatat deficienţe în ritmicitatea
notării elevilor;
nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit
sarcinile şi atribuţiile în calitate de
profesori de serviciu pe şcoală;
unii profesori diriginţi nu s-au încadrat în
termenele fixate de direcţiune, de
consilierul educativ sau de serviciul
secretariat în predarea situaţiilor solicitate.
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-

-

-

-

-

Regulamentul de Ordine Interioară;
documentele manageriale au fost întocmite
conform prevederilor;
transparenţa actului managerial, bazat pe
decizii colective;
atragerea unor resurse extrabugetare prin
colaborarea eficientă cu părinţii, agenţii
economici din plan local şi zonal, cu
Primăria şi Consiliul Local;
au fost încheiate protocoale de colaborare
cu Poliţia Deva, Poliţia Comunitară pentru
asigurarea siguranţei şi securităţii spaţiilor
şcolare şi combaterea infracţionalităţii în
rândul minorilor;
colaborarea cu părinţii elevilor privind
parcursul şcolar al acestora, înştiinţarea
părinţilor în scris asupra unor situaţii
speciale (absenţe nemotivate, corigenţe);
OPORTUNITĂŢI
structura arborescentă şi modulară
elaborare
Standarde
de
Pregătire
Profesională şi Curriculum Naţional în cadrul
Reformei
Învăţământului
Profesional şi Tehnic
existenţa auxiliarelor curriculare elaborate
la nivel naţional
-

-

-

-
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AMENINŢĂRI
insuficienta
implicare
a
agenţilor
economici în elaborarea CDL şi CDS
lipsa legislaţie care prevede implicarea
Camerei de Comerţ în formarea iniţială în
vederea asigurării calităţii formării
profesionale
curriculum elaborat pe orizontală, fără a
exista o viziune de ansamblu
instabilitatea legislaţiei şcolare
proporţia trunchi comun – CDS din planul
cadru nu permite dezvoltarea ofertei
educaţionale
inexistenţă
manualelor
la
anumite
specializări
inexistenţa creditelor transferabile în IPT
numărul mare de module pentru calificări
din ciclul superior al liceului, cu ponderi
mici pentru pregătirea teoretică (ex.
8ore/an)
necorelarea numărului de ore prevăzute
pentru disciplinele modulare cu numărul de
săptămâni din planul de învăţământ, fiind
foarte dificilă încadrarea profesorilor
ingineri, a maiştrilor instructori la clasele a
XI-a şi a XII-a profilul tehnic şi realizarea
orarului
număr mic de ore afectate disciplinelor de
strictă specialitate pentru calificările
profesionale pentru care pregătim
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baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.
Numărul calculatoarelor din şcoală nu este suficient.

Elevii
Număr clase de elevi
Numărul de clase / grupe de
elevi/copii din învăţământul de
zi / cu program normal din
unitate în anul şcolar 20202021:
0
3
17
16
6

Numărul de grupe din învăţământul antepreşcolar
Numărul de grupe din învăţământul preşcolar
Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV)
Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII)
Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII/XIII)
Numărul de clase din învăţământul profesional

5

Total

47
(Sursa: Baza de date a școlii CEAC 2020)

Elevi pe nivele de învățământ

Denumire

Numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi
structuri), în anul şcolar 2020-2021:
Unitate
Structuri
Total unitate
Coodonatoare
Subordonate

Numărul de copii din învăţământul
antepreşcolar
Numărul de copii din învăţământul
preşcolar și clasa pregătitoare
Numărul de elevi din învăţământul
primar (I-IV)
Numărul de elevi din învăţământul
gimnazial (V-VIII)
Numărul de elevi din învăţământul
liceal ( IX-XII/XIII)
Numărul de elevi din învăţământul
profesional
Numărul de elevi la stagiile de
practică după finalizarea ciclului
inferior al liceului
Total

0

0

0

75

0

75

394

0

394

380

0

380

143

0

143

113

0

113

0

0

0

1105

0

1105

(Sursa: Baza de date a școlii CEAC 2020)
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Elevi cu CES
Numărul copiilor /elevilor cu CES,
pe niveluri de învăţământ (din cei
raportaţi anterior), fără clasa
pregătitoare:
Total elevi CES unitate

Denumire
Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV)

24

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII)

28

Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-XII/XIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul profesional

26

Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea
ciclului inferior al liceului

0

Numărul de elevi din învăţământul postliceal

0

Total

78
(Sursa: Baza de date a școlii CEAC 2020)

Alte forme de învățământ sau programe ("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A
doua şansă"")
Alte forme de învăţământ sau programe ("Învăţământ seral", "Cu
frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""), numărul de clase
şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:
Total unitate şi forme de
învăţământ
Denumire
Număr de Număr de
Total
Total Elevi
clase
elevi
Clase
Programul „A doua
1
9 (ante)prescol
3
75
şansă” - învăţământ
ar
primar
Programul „A doua
4
38 primar
17
394
şansă” - învăţământ
secundar inferior
Cu frecventa - seral:
5
118 gimnaziu
16
380
învăţământ liceal
Cu frecventa - seral: 8
229 liceu
6
143
învăţământ postliceal
Cu frecvenţă redusă 0
0 Profesională
44
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43
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învăţământ primar
Cu frecvenţă redusă învăţământ gimnazial
Cu frecvenţă redusă învăţământ liceal ciclul
inferior
Cu frecvenţă redusă învăţământ liceal ciclul
superior
Total

0

0

2

58

3

76

23

528
53
1105
(Sursa: Baza de date a școlii CEAC CEAC 2020)
Pe parcursul anilor se observă creşterea abandonului şcolar la nivelul întregii unităţi şcolare.Este de
semnalat şi absenteismul ridicat mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu. Localităţile de
unde se recrutează elevii:
- municipiul Deva şi comunele înconjurătoare: 93%
- oraşele Haţeg, Simeria, Călan şi comunele înconjurătoare: 6%
- altele: 1%
Se observă o tendinţă de creştere a numărului de elevi de la învăţământul postliceal şi de maiştri în
defavoarea celor de la liceu zi. Mediul social de provenienţă: divers. Sexul: majoritatea băieţi.
Realizările anului trecut
➢ obţinerea unui procent de promovabilitate de 100% la examenul de absolvire nivel 3 şi 4
➢ rezultatele Examenelor pentru certificarea competenţelor profesionale nivel 3 reflectă o bună
pregătire profesională a elevilor, menţinându-se un procent ridicat de promovabilitate de
aproximativ 100 %.
➢ în cazul disciplinelor de specialitate se înregistrează constant o bună reprezentare a elevilor
şcolii noastre la olimpiade şi concursuri interdisciplinare la nivel judeţean
➢ Implicarea unui număr mare de elevi în proiecte prin care s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor
practice pentru o integrare mai bună pe piaţa muncii
➢ Motivarea elevilor participanţi la aceste proiecte prin concursuri cu premii, subvenţii de
practică
Analiză privind realizarea planului de şcolarizare 2019/2020
Din analiza planului de şcolarizare propus şi a celui realizat, atât pentru nivel liceal cât şi
pentru cel profesional şi postliceal, putem spune că acesta s-a realizat în următoarele procente:
a. nivel liceal
- domeniul Producţie media: 100%
b. profesional și dual
- domeniul Mecanică calificarea Mecanic auto: 64%
- domeniul Estetica și igiena corpului omenesc calificarea Frizer - coafor manichiurist - pedichiurist: 67%
- domeniul Electromecanică calificarea Electromecanic utilaje și instalații
industriale: 86 %
c. nivel postliceal
- domeniul Energetic 100%
- domeniul Transporturi 78%
- domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice: 85%
d. şcoală de maiştri
- domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:93%
44
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Consilierea şi orientarea şcolară oferită elevilor
Elevii şcolii noastre provin, în cea mai mare parte (90%) din familii fără cunoştinţe pedagogice şi
care nu se interesează foarte mult de evoluţia copiilor lor. Necesitatea asigurării asistenţei
pedagogice atât pentru ei cât şi pentru părinţi în scopul prevenirii eşecului educaţional, a dus la
înfiinţarea cabinetului de consiliere şcolară care s-a dovedit a fi foarte util.
Am urmărit cunoaşterea particularităţilor şi problemelor fiecărui tânăr pentru a le influenţa pozitiv
formarea personalităţii, orientarea profesională corectă şi integrarea în societate. Printr-o activitate
organizată şi perseverentă se poate ţine sub control starea de disciplină a elevilor, se pot evita
aspectele negative din viaţa colectivelor de elevi, se poate interveni pentru creşterea calităţii
procesului instructiv-educativ şi creşterea nivelului educaţional al copiilor şi părinţilor.
Obiective ale activităţii de consiliere:
▪ Sprijinirea progresului şcolar al elevilor, prevenirea eşecului şcolar;
▪ Informarea părinţilor şi elevilor privind aspectele educaţionale generale şi particulare ale
elevilor;
▪ Implicarea mai activă a elevilor în propriul proces de dezvoltare;
▪ Identificarea elevilor cu probleme de comportament sau familiale şi găsirea unor soluţii
pentru rezolvarea acestora;
▪ Consilierea pedagogică a părinţilor şi elevilor;
▪ Organizarea unor acţiuni educaţionale pentru prevenirea infracţionalităţii, pentru
menţinerea stării de sănătate a copiilor, orientarea profesională;
▪ Colaborarea permanentă cu diriginţii şi profesorii clasei pentru rezolvarea cazurilor –
problemă;
▪ Sprijin şi consiliere în dezvoltarea carierei.
Concluzii:
- Scăderea interesului pentru domeniul tehnic şi din cauza sitaţiei economice
- Examen de bacalaureat susţinut din Matematică şi Fizică-Chimie-Biologie la alegere
(probe considerate destul de grele)
- Lipsa motivaţiei pentru a urma cursurile unui liceu din domeniul tehnic
- Plan de şcolarizare supradimensionat (nr.locuri în licee mai mare decât nr.absolvenţilor
de clasa a VIII-a)
- Numărul mare de absolvenţi de clasa a VIII-a care nu mai continuă studiile din diferite
motive
- Domenii asemănătoare pentru mai multe licee tehnologice din oraş şi din zonă
- Insuficienta promovare a punctelor tari pentru calificările din oferta şcolii
Măsuri remediale:
- Introducerea de noi specializări sau/şi domenii de pregătire pentru diversificarea ofertei
- Creşterea şi diversificarea acţiunilor de promovare a ofertei
- Menţinerea în ofertă a domeniilor şi calificărilor cu procente bune şi foarte bune de
realizare
- Accesarea și implementarea proiectului privind învățământul secundar ROSE

-

-

-

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
premii obţinute la olimpiadele şi - probleme de frecvenţă la elevii de la liceu
concursurile şcolare: tehnologii, geografie, - lipsa motivaţiei de învăţare din partea
etc.
elevilor
procent de promovabilitate 100 % la - media mică de admitere la liceul tehnologic
examenele de certificare a calificărilor - elevi cu rezultate slabe pe parcursul
profesionale
claselor V-VIII, la liceu
implicarea elevilor în activităţi educative şi - procent scăzut de promovare la examenul
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-

-

-

-

-

-

-

-

extracurriculare
existenta programelor de consiliere
coordonate de Consilierul educativ cu
sprijinul cadrelor didactice şi a
partenerilor;
existenta unei reţele de parteneriat între şcoală
şi numeroase instituţii şi organizaţii: CJARE,
A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie,
Consiliul Local pentru a realiza consiliere şi
orientare privind cariera;
70% dintre elevii şcolii au beneficiat de
programele de consiliere ale AJOFM direct şi
indirect (sursa: documentele din dosarele
proiectelor);
70% dintre elevii şcolii apreciază ca
foarte bună relaţia diriginte-elevi;
96% dintre părinţii intervievaţi consideră
eficientă relaţia elev-profesor-diriginte şi sunt
mulţumiţi de colaborarea realizată între
aceştia şi echipa managerială, membrii
consiliului clasei.

de Bacalaureat
20% dintre profesorii şcolii consideră că
activitatea de consiliere şi orientare privind
cariera oferită elevilor este un aspect al şcolii
care trebuie dezvoltat.

OPORTUNITĂŢI
singura unitate şcolară din zonă ce
pregăteşte forţă de muncă calificată pentru
domeniile energetic și multimedia
singura unitate şcolară din zonă ce
pregăteşte forţă de muncă calificată pentru
domeniul Textile pielărie
tendinţele de evoluţie ascendentă a
investiţiilor în domeniul comunicaţiilor
tendinţele alinierii evaluării profesionale la
standardele internaţionale, în vederea
recunoaşterii reciproce a competenţelor
accesarea și implementarea proiectului
privind învățământul secundar ROSE

AMENINŢĂRI
scăderea populaţiei şcolare
repartizarea computerizată centrată pe
performanţe şcolare fără legătură cu
aptitudinile elevilor
situaţia precară a familiilor de unde sunt
selecţionaţi elevii
informarea superficială a absolvenţilor de
gimnaziu despre oferta de şcolarizare şi
potenţialul calificărilor pe piaţa muncii,
fără implicarea agenţilor economici şi a
AJOFM
scăderea unităților economice din zonă și
din județ în domeniul tehnic
agenți economici ce activează în domeniul
Construcții și care lucrează cu personal
necalificat
număr mare de elevi cu domiciliu în afara
municipiului ceea ce ridică probleme
resurse materiale şi financiare limitate
pentru elevi şi familiile acestora
existenţa unor concurenţi care oferă
aceleaşi servicii în cadrul comunităţii
educaţia nu mai este privită de elevi ca un
mijloc de promovare socială
atractivitatea exercitată asupra elevilor de
tehnologia informaţională contribuie la
diminuarea timpului acordat studiului

-

-

-

-
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Resursele umane
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Număr total de norme didactice = 110
Titulari: 76
Suplinitori: 15
Cadre didactice angajate la plata cu ora: 19
Calificaţi = 98%
Necalificaţi = 2%
Număr total personal didactic auxiliar = 15
Numeric total personal nedidactic = 29,5
Se constată o scădere a numărului de norme didactice în ultimii ani, fapt motivat de scăderea
numărului de clase.
Acest fapt se reflectă şi în scăderea constantă a numărului de norme didactice la disciplinele de la
aria curriculară Tehnologii, în ultimii ani
La nivelul învăţămantului primar şi gimnazial există:
- 2 formatori locali, realizând abilitarea curriculară a profesorilor din judeţ – la limba
română şi educaţie fizică;
- 1 formator pe problematica ŞCOLII INCLUSIVE în cadrul proiectului Accesul la educaţie
al grupurilor defavorizate, finanţat prin PHARE;
- 1 formator naţional în domeniul educaţiei pentru sănătate;
- 5 metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean;
- 16 autori de comunicări ştiinţifice şi lucrări de specialitate publicate.
- 33 de cadre didactice şi personal auxiliar iniţiate în tehnica de utilizare a calculatorului
(TIC);
- participarea întregului personal didactic la cursurile de formare, în cadrul Proiectului
Phare, pe tema educaţiei inclusive (84 de ore).
Există profesori autori de programe şcolare, autori de manuale, autori de auxiliare curriculare,
formatori naţionali (2) şi regionali (6).Număr de profesori care au participat la cursuri de
perfecţionare sau postuniversitare este mare, majoritatea cadrelor didactice fiind interesate de
pregătirea continuă.În cadrul școlii noastre se stimulează permanent dezbaterea pentru identificarea
acelor valori şi practici sociale dezirabile care sunt promovate pentru asigurarea succesului
absolvenţilor săi. Din perspectiva predării, profesorii liceului organizează experienţe de învăţare
relevante pentru elevi prin utilizarea unui larg evantai de instrumente şi resurse didactice ca:
problematizarea, lucrul pe proiecte, negocierea.În contextul învăţării interactive mijlocul didactic
poate fi un sprijin, un partener, o lucrare, o operă.Realizarea de expoziţii, întocmirea de proiecte,
lucrul pe teren şi excursii de studii, practică la agenţi economici sunt strategii folosite curent de
profesorii liceului. În cadru unităţii noastre şcolare, cadrele didactice sunt familiarizate cu metodele
de învăţare interactivă şi le folosesc cu succes la orele de curs, lucrările de laborator şi lucrările
practice de atelier.Cunoaşterea acestor metode este dovedită de nivelul ridicat al cunoştinţelor
teoretice şi practice de care dau dovadă elevii la sfârşitul liceului sau al şcolii
profesionale.Pregătirea practică se realizează cu echipamente specializate, menţionând în acest sens
dotarea deosebită care există în laboratorul tehnologic de maşini, aparate şi automatizări, în
cabinetul de legislaţie rutieră şi în atelierele de prelucrări prin aşchiere, atelierul auto şi atelierul de
croitorie.Menţionăm de asemeni implicarea directă a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii constituită la nivelul unităţii noastre şcolare în procesul de învăţământ.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
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relaţiile interpersonale (profesor-elev,
conducere-subalterni, profesori-părinţi,
profesori-profesori etc.) existente
favorizează crearea unui climat educaţional
deschis, stimulativ
există o bună delimitare a
responsabilităţilor cadrelor didactice
ameliorarea relaţiei profesor-elev prin
intermediul Consiliului Elevilor
încadrarea cu personal calificat în proporţie
de 100%
pondere crescută a cadrelor didactice cu
performanţe în activitatea didactică
cadre didactice formate prin masterat,
studii postuniversitare
participare a unui cadru didactic din aria
tehnologii în comisia naţională
reprezentant în Consiliul Consultativ al ISJ
formarea cadrelor din aria tehnologii pe
elaborare CDL şi CDS
acces permanent la internet – cadre
didactice şi elevi
calificative bune obţinute de cadrele
didactice în urma inspecţiei RODIS
OPORTUNITĂŢI
numărul de întâlniri şi activităţi comune ale
cadrelor didactice în afara orelor de curs
favorizează
împărtăşirea
experienţei,
creşterea coeziunii grupului, o comunicare
mai bună
varietatea cursurilor de formare şi
perfecţionare organizate de CCD, ONG,
universităţi
posibilităţile financiare de stimulare,
motivare a cadrelor didactice
cadre didactice interesate de perfecţionarea
lor pe linie metodică
întâlnirile frecvente de câte ori este cazul
între cadrele didactice şi părinţii elevilor
(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei /
şcolii, consultaţiile)
formarea continuă a cadrelor didactice prin
proiecte Phare, universităţi şi CCD
existenţa consilierului şcolar şi a
psihopedagogului şcolar

-

-

-

-

-

-

-

-
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slabă motivare datorită salariilor mici
slabă participare la cursuri de formare şi
perfecţionare în care accesul se face cu taxă
40% dintre cadrele didactice nu aplică
metode active-participativ
utilizarea relativ redusă a mijloacelor
tehnice şi moderne în procesul de predare –
învăţare mai ales din lipsa acestora
(ex.număr redus de calculatoare faţă de
necesităţi);
lipsa formării pe dezvoltarea parteneriatului
şcoală – agent economic
lipsa formării cadrelor didactice pe sistemul
asigurării calităţii
numărul foarte mic de cadre cu preocupări
pentru realizarea unor proiecte şi
parteneriate internaţionale
comunicare ineficientă a unor cadre
didactice cu colegii, elevii şi părinţii
acestora.

AMENINŢĂRI
scăderea motivaţiei şi interesului pentru
activităţile profesionale (colaborare cu
părinţii,
perfecţionarea,
activităţile
extracurriculare,
confecţionarea
materialelor didactice, pregătirea cu
profesionalism a lecţiilor etc.)
scăderea prestigiului cadrelor didactice prin
pensionarea unor profesori recunoscuţi pe
plan local
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
insuficienta pregătire a profesorilor
diriginţi pentru activităţi de Orientare şi
consiliere vocaţională
Influenta exercitata de sfera politicului
asupra mediului scolar.
Autonomie limitată în selecţia personalului
în conformitate cu obiectivele unităţilor de
învăţământ.
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Baza materială
Unitatea noastră școlară cuprinde o bază materială mare, activitatea desfășurându-se în trei locații
(Corp A, B și C) și trei adrese (str.Titu Maiorescu nr.28, str.Scărișoara nr.4 și str.Bejan nr.8.
În corpurile B și C sunt clase de elevi din învățământul primar și gimnazial iar în corpul A clase de
elevi de liceu și postliceală.
Resurse materiale
Săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere de instruire practică
Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):
Număr săli
Unitate coordonatoare
Utilizate
pt.
procesul
propriu

Spaţiu
excedentar
în
conservare

săli de clasă

81

laboratoare/
cabinete şcolare
ateliere şcolare

Denumire

Structuri subordonate
Utilizate
pt.
procesul
propriu

Spaţiu
excedentar
în
conservare

Neutilizate
din cauza
stării
tehnice

0

Neutilizat
e din
cauza
stării
tehnice
0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

(Sursa: Baza de date a școlii CEAC 2017)
Există în școală două cabinete psihopedagogice și unul de logopedie.
Săli și terenuri de sport
Denumire
Baza sportivă / sala de sport:
există

Da

utilizată pt. procesul propriu

Da

închiriată altor unităţi de învăţământ
închiriată pt. beneficiari externi

Da

(Sursa: Baza de date a școlii CEAC 2020)
Existenţa a două săli de sport şi a trei terenuri de educaţie fizică. Sala de sport de la corpul B este
recent renovată. Terenurile de sport de la școlile generale sunt recent îmbunătățite, cu teren sintetic
și toate dotările necesare.La corpul A toate spațiile sunt renovate.
Parc auto:
- 2 autoturisme Logan utilizate și pentru desfășurarea orelor de conducere auto
- Un tractor cu remorcă
Cabinet medical:
- Se asigură asistență medicală cu medic școlar și cadre sanitare medii
Dotarea informatică a școlii:
Unitatea
Total
coordonatoare
Număr de calculatoare utilizate în administraţie (cabinet
20
20
director, cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)
Număr de calculatoare utilizate exclusiv de cadrele
27
27
49

Plan de acţiune al şcolii 2019-2025

didactice
Număr de calculatoare utilizate în activităţi cu elevii şi de
213
213
către elevi
Număr de calculatoare cu acces la internet, utilizate în
213
213
activităţi cu elevii şi de către elevi
(Sursa: Baza de date a școlii CEAC 2020)
Numărul total de calculatoare este de 260. Este de menţionat aici existenta a 7 cabinete de
informatică cu calculatoare legate în reţea și acces la Internet.Precizăm că reţea există la toate
corpurile de clădire şi de asemeni toate calculatoarele legate în aceaste reţele au acces nelimitat la
internet.
Dotarea C.D.I. (bibiloteci)
În școală există 3 biblioteci școlare cu centru de informare ce totalizează peste 54.810 volume ce
pot fi împrumutate pentru acasă sau se pot consulta la sala de lectură. Spaţiul este generos
asigurându-se păstrarea publicaţiilor în depozit şi există de asemeni un spaţiu foarte plăcut pentru
consultarea acestora la sala de lectură.Privind spaţiul/elev în sălile de clasă şi laboratoare (1,8 – 2,1
m.p.), acesta este corespunzător.Acelaşi lucru se poate spune şi despre iluminat, încălzire şi
curăţenie.Starea grupurilor sanitare din şcoală este bună, majoritatea fiind complet renovate.
Mobilierul şcolar asigură condiţii ergonomice în majoritatea sălilor de clasă şi
laboratoarelor.Internatul şcolii funcţionează în clădirea proprie, la parterului clădirii și etajul I,
făcând posibilă cazarea elevilor în condiţii deosebite. Resurse financiare sunt în principal bugetare
dar şi extrabugetare.Veniturile proprii provin în principal din: activităţi productive în cadrul
instruirii practice; prestări servicii (ateliere-şcoală), sponsorizări diverse, închirieri de spaţii.Pe
viitor ne propunem să extindem experienţa de bună practică dobândită în anii anteriori, organizând
în continuare pentru elevi stagii de pregătire practică la agenţii economici din zonă, în vederea
dobândirii competenţelor cerute. În concordanţă cu obiectivele prioritare din strategia de dezvoltare
a judeţului Hunedoara privind retehnologizarea şi informatizarea industrială, precum şi ţinând cont
de colaborările, investiţiile străine care necesită o profesionalizare în domeniul tehnicilor de vârf s-a
impus ca o necesitate adaptarea ofertei educaţionale la acestea. Astfel, s-au introdus şi calificări noi
pentru profilul tehnic (liceu și școală profesională).

-

-

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea - biblioteca nu este conectată la reţeaua
în normele de igienă corespunzătoare
Internet
şcoala are biblioteci
- materialul didactic este insuficient şi
existenţa laboratoarelor şi cabinetelor şcolare
depăşit
existenţă sistemului AEL
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
realizarea de resurse extrabugetare din
stimularea cadrelor didactice şi elevilor,
activitatea proprie de producţie şi închirieri
pentru achiziţionarea unor echipamente şi
spaţii
materiale didactice, pentru întreţinerea
există
cabinete
de
consiliere
spaţiilor şcolare
psihopedagogică
- încărcarea elev pe calculator nu oferă
existenţa săli și terenuri de sport
posibilitatea desfăşurării în condiţii de
experienţa unui bun management financiar
calitate a programului educativ
reabilitare spații învățământ
- uzura morală şi fizică a materialului
didactic în laboratoare şi cabinete de
specialitate
- lipsa softului educaţional pentru aria
tehnologii
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-

OPORTUNITĂŢI
descentralizare şi autonomie instituţională
parteneriat cu comunitatea locală (primărie,
părinţi), ONG, firme
existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în
scopul obţinerii unor fonduri băneşti
posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor
în activităţi productive şi de întreţinere a
şcolii
accesul la programe de finanţare pentru
dezvoltarea şcolii

-

-

-

-

lipsa bazei de instruire practică
AMENINŢĂRI
degradarea spaţiilor şcolare datorită
fondurilor băneşti limitate, alocate pentru
întreţinerea şcolii
conştiinţa morală a elevilor privind
păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
existente
fonduri insuficiente alocate pentru investiţii
lipsa fondurilor alocate de la bugetul local
pentru materiale necesare activităţii
practice şi a examenelor de absolvire
costuri crescute la utilităţi şi ţinând cont de
faptul că unitatea noastră şcolară î-şi
desfăşoară activitatea în 11 corpuri de
clădiri + internat

Parteneriate
1. Cu părinţii
Comitetul de părinţi participă activ la viaţa şcolii, contribuind constant la îmbunătăţirea dotării şi la
rezolvarea unor probleme curente cu care se confruntă şcoala.
2. Cu agenţii economici
Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva colaborează activ cu agenţi economici
tradiţionali: S.C. Electrocentrale Mintia-Deva, SC Enel Romania - Sucursala Deva, S.C. ALICE
GREM SRL, S.C. CAPITEL CONSTRUCT S.R.Letc.
O parte din aceşti agenţi economici contribuie constant la întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale
a şcolii. Amintim aici contribuţia în realizarea infrastructurii atelierului de croitorie, în dotarea
laboratoarelor cu aparate şi echipamente specifice (simulator pentru manevre într-o centrală
termoelectrică, aparate de măsură, transformator electric, etc.) precum şi lucrări de întreţinere a
reţelei de apă şi termoficare, lucrări de proiectare necesare obţinerii autorizaţiei de gaz, proiectare
de branşamente şi instalaţii interioare.
Cu sprijinul agenţilor economici desfăşurăm practica elevilor în producţie, pe fluxuri tehnologice,
astfel încât după absolvire să asigurăm o compatibilizare corespunzătoare cu cerinţele viitoarelor
locuri de muncă.Menționăm și faptul că pentru învățământul profesional au fost încheiate convenții
de practică.
3. Cu Agenţia de Dezvoltare Regională, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Camera
de Comerţ şi Industrie, autorităţi locale ( Prefectura, Consilii Locale, Primărie, etc )
Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" are un parteneriat tradiţional cu Agenţia de
Formare Profesională Deva, materializat printr-un schimb reciproc de date statistice care stau
permanent la baza fundamentării ofertei educaţionale şi la permanenta reconversie de la profiluri în
declin la profiluri prioritare.În baza parteneriatului cu Consiliul Local Deva acesta s-a preocupat
permanent pentru întreţinerea bazei materiale a unităţii noastre, menţionând în acest sens fondurile
direcţionate pentru reabilitarea clădirilor şcolii (acoperişuri cu şarpantă, lucrări de estetizare şi
reabilitare la clădirea principală, la atelierele şcoală precum şi la internatul şcolii). Aceste investiţii
cât şi angajamentele din perioada următoare confirmă interesul major pentru dezvoltarea în
continuare a Liceului Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva.Există de asemenea
parteneriate cu Primăria Deva, pentru proiecte ce privesc dezvoltarea şcolii. Amintim aici sprijinul
Primăriei Deva pentru programul de Reabilitare termică a clădirilor şcolii, participarea Primăriei
Deva într-un proiect de finanţare europeană prin care se urmăreşte tocmai reabilitarea spaţiilor de
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învăţământ ale Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva.În cadrul Proiectului
de Dezvoltare Regională, unitatea noastră şcolară a depus un proiect în care Primăria Deva este de
asemenea partener.Datorită faptului că unitatea noastră este unic furnizor de forţă de muncă
calificată pentru sectorul energetic din judeţul Hunedoara şi din judeţele limitrofe suntem şi în
atenţia Consiliului Judeţean care îşi exprimă sprijinul în asigurarea continuităţii funcţionării
Liceului Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva.Între Liceul Tehnologic Energetic
„Dragomir Hurmuzescu” şi Oficiul Judeţean de Protecţie a Copilului există un parteneriat prin care
părţile se angajează să coopereze în vederea şcolarizării, asigurării de asistenţă socială şi consiliere
pentru elevii instituţionalizaţi.Există de asemeni colaborări cu Poliţia şi Jandarmeria.
4. Cu patronate, sindicate, asociaţii profesionale, ONG-uri
Sindicatele de la S.C. Electrocentrale Mintia-Deva, de la Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice Deva sprijină constant acţiunile şcolii. Astfel, acordă suport material şi logistic la
desfăşurarea concursurilor pe meserii şi a olimpiadelor interdisciplinare, contribuie la premierea şi
stimularea elevilor cu rezultate deosebite precum şi la momentele importante din viaţa şcolii.
ANALIZA SWOT

-

-

-

-

-

-

-

PUNCTE TARI
întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ
al părinţilor, suplimentate de consultaţii
individuale cu părinţii
contactele cu diverse instituţii pentru
realizarea unor activităţi extracurriculare
precum: excursii, vizite la muzee, vizionări
de spectacole, etc., introduc elevii în mediul
comunitar şi contribuie la socializarea lor.
participarea la târguri şi expoziţii pentru
prezentarea
ofertei
educaţionale
şi
promovarea imaginii şcolii
dezvoltarea unei culturi organizaţionale care
promovează oportunităţi egale pentru toţi
membrii săi, spiritul de echipă şi competenţa
profesională
cererea pe piaţa muncii a calificărilor
şcolarizate
funcţionarea parteneriatelor cu peste 8 agenţi
economici pentru instruirea practică a
elevilor
parteneriate cu părinţii, Poliţia, Jandarmeria,
Direcţia de Sănătate Publică
şcoala implicată activ în programele de
dezvoltare ale comunităţii locale
includerea în CA a partenerilor sociali,
agenţi economici, părinţi, elevi
preocupări constante pentru promovarea
imaginii şcolii – existenţa paginii WEB
OPORTUNITĂŢI
disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii de a veni în sprijinul şcolii
(Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii
culturale)

-

-

-

-

-
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PUNCTE SLABE
legăturile cu firme şi licee în vederea
realizării unei orientări vocaţionale
adecvate sunt insuficiente şi necoordonate
puţine activităţi desfăşurate în şcoală
implică coparticiparea părinţilor
implicarea formală a părinţilor în decizie
insuficienta implicare a părinţilor elevilor
în urmărirea evoluţiei elevilor
insuficientele parteneriate bilaterale cu
licee din ţară
implicarea limitată a cadrelor didactice şi
elevilor în proiecte internaţionale
implicarea
redusă
a
partenerilor
economici în evaluarea pe parcurs şi
finală a instruirii practice
dificultăţi în parteneriatele cu agenţi
economici
neimplicarea agenţilor economici în
luarea deciziilor (prezenţă formală în CA)

AMENINŢĂRI
organizarea defectoasă a activităţilor de
parteneriat poate conduce la diminuarea
sau chiar inversarea efectelor scontate
nivelul de educaţie şi timpul limitat al
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-

-

interesul liceelor de a-şi prezenta oferta
educaţională
interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în
perspectivă personal specializat
interesul agenţilor economici din zonă pentru
calificările oferite
contribuţia Consiliului Local la finanţarea
şcolii noastre
buna colaborare cu Primăria Deva
disponibilitatea agenţilor economici –
parteneri ai şcolii - pentru angajarea
absolvenţilor
disponibilitatea autorităţilor locale pentru
asigurarea accesului la educaţie

-

-

-

-

părinţilor poate conduce la slaba implicare
a părinţilor în viaţa şcolară
instabilitate la nivel social şi economic a
instituţiilor potenţial partenere
slaba informare privind specificul şi
inadecvarea activităţilor propuse de către
instituţiile partenere
migraţia externă a părinţilor
inexistenţa cadrului legislativ care să
motiveze agenţii economici să acorde
burse
menţinerea unei rate scăzute de participare
la formarea continuă şi datorită
inexistenţei subvenţiilor pentru angajator
în vederea sporirii interesului pentru
pregătirea profesională a angajaţilor
situaţia firmelor datorată efectelor crizei
economice

ANALIZA PEST
P (Context politic)
▪
Politica educaţională la nivel naţional, începe să fie considerată ca fiind prioritară,
crescând volumul resurselor financiare alocate;
▪
Integrarea în C.E. sporeşte exigenţele în privinţa calităţii educaţiei dar oferă posibilităţi
sporite de integrare socială elevi şi cadre didactice
▪
Sfera politicului a rămas în afara conţinutului reformei.
▪
Unităţile de învăţământ nu au dobândit autonomie asupra particularităţilor
şcolare şi asupra curriculumului.
▪
Programele guvernamentale nu au conţinut până în prezent obiective concrete legate de
învăţământ: toate partidele politice au promovat măsuri si politici educaţionale care nu au
arătat coerență și continuitate.
▪
Opţiunile dominante se referă la caracterul aplicativ al programelor, în concordanţă cu
cerinţele europene
▪
Adresabilitatea scolii depăşeşte posibilităţile locale spre cele județene dar nu atinge nivelul
regional.
▪
Contextul regional rămâne ancorat în organizări pe judeţe învecinate şi mai puţin pe
regiuni propriu-zise.
▪
Autonomia în plan local sporeşte răspunderea scolii fără o creştere substanţială a
sprijinului autorităţilor
E (Context economic)
▪ Componenţa privată în sfera financiară şi organizaţională este în continuă creştere favorizând
autonomia scolii;
▪ Se menţine nevoia de specialişti în domeniul construcţiilor ca volum si ca diversitate
comparativ cu celelalte ramuri, fapt care asigura permanenta si viitorul activităţii şcolii
▪ Criza economica de la nivel național si prelungire acesteia influențează negativ piața forței
de munca, creșterea ratei șomajului in rândul tinerei generatii:
▪ Reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor
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cu copii;
▪ Apariţia unor firme private cu productivitate bună ar putea oferii oportunităţi de
sponsorizare a şcolii dar si pentru inserția absolvenților;
▪ Depăşirea limitelor locale şi judeţene permite extinderea pieţei pentru care calificările oferite
de liceu sunt cerute.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

S (Context social)
Exista programe de reconversie si forme materiale de sprijin pentru încadrarea absolvenţilor
Scăderea natalității pe plan național influențează si
planurile de școlarizare la nivel
județean.
Apare fenomenul de abandon şcolar zonal şi sectorial, datorită scăderii şi lipsei motivaţiei pentru
studii
Există inegalităţi destul de importante între oferta de şcolarizare pe plan regional ceea ce
poate constitui o oportunitate pentru Școlile profesionale – (învățământul profesional)
Creşterea abandonului şcolar local datorită imposibilităţii de a face naveta(sărăcie, lipsa
mijloacelor de
Transport în comun)
Crearea condiţiilor pentru şcolarizarea populaţiei defavorizate poate fi o oportunitate
pentru dezvoltarea şcolilor profesionale si școlarizarea prin Programul “ A doua șansă”

T (Context tehnologic)
▪ Asigurarea elevilor cu elementele constitutive ale tehnologiei informaţionale (calculatoare,
programe, internet, consiliere si informare) este în creştere continuă sporind şansele acestora de
succes.
▪ Dezvoltarea tehnologică favorizează tehnologiile de vârf şi cele implicate în dezvoltarea
serviciilor informatice şi de comunicare
▪ Sunt promovate programe de dotare a unităţilor de învăţământ cu calculatoare
▪ Generalizarea accesului la internet facilitează globalizarea, depăşirea graniţelor locale şi
regionale
▪ Toate clădirile scolii au fost reabilitate si sunt funcţionale, cu toate dotările şi utilităţile
necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ.
▪ Școala are acces la internet şi televiziune prin cablu.
▪ Pe plan mondial este simplu de observat ca societățile se informatizează permanent,fapt care
face din calculator si internet un factor important al educației moderne. Școala trebuie sa
tina cont de aceasta tendința si sa vina in întâmpinarea elevilor cu posibilitatea de educare in
acest sens.
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Partea a 3-a –Planul operaţional
3.1 Obiectivele (specifice) şi ţintele şcolii
Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului
profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala
noastră, necesitând dezvoltare în continuare.
Analizând datele de mai sus putem spune că au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru
perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii.
În urma analizei situaţiei actuale şi a tendinţelor viitoare constatăm următoarele aspecte care
reprezintă priorităţi majore pentru şcoala noastră:
Prioritatea 1. Promovarea educaţiei interculturale, a desegregării şcolare şi a egalizării
şanselor în educaţie
Obiectiv 1. Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală a elevilor
Obiectiv 2. Dezvoltarea activităţilor instructiv-educative bazate pe demersuri educaţionale inter şi
transdisciplinare, pentru promovarea egalităţii de şanse în educaţie
Prioritatea 2 . Sprijinirea elevilor în dezvoltarea personală, în luarea deciziilor privind
cariera, motivarea elevilor spre învăţare şi autocunoaştere
Obiectiv 1: Sporirea performanței actului didactic prin creșterea procentului de participare a
elevilor și a celui de promovabilitate la examernele naționale cu 10% pe an până în anul 2025.
Obiectiv 2. Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVET a tinerilor cu CES, de
etnie rromă, a celor aparţinând grupurilor defavorizate
Obiectiv 3: Dezvoltarea programului A Doua Șansă prin creșterea numărului de elevi participanți
cu 20% până în anul 2025.
Prioritatea 3. Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea de mijloace de învăţământ şi
echipamente didactice
Obiectiv: Asigurarea unei baze materiale ce să permită o mai bună formare a competenţelor de
specialitate şi a celor generale pentru toţi elevii noştri
Prioritatea 4. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din
perspectiva parteneriatului social
Obiectiv 1: creșterea cu 40% a numărului de noi parteneriate încheiate cu operatori economici din
zonă pentru învățământul dual și creștrea numărului de clase până în anul 2025.
Prioritatea 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei
Obiectiv 1: Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli
din ţările europene
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3.2 Acţiuni pentru şcoală (incluzând responsabilităţile, termenele şi resursele)
PLAN OPERAŢIONAL 2022 -2023
Prioritatea 1. PROMOVAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE, A DESEGREGĂRII ŞCOLARE ŞI A
EGALIZĂRII ŞANSELOR ÎN EDUCAŢIE
Obiectiv 1. Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală a elevilor
Obiectiv 2. Dezvoltarea activităţilor instructiv-educative bazate pe demersuri educaţionale inter şi transdisciplinare,
pentru promovarea egalităţii de şanse în educaţie a elevilor.
Ţinta 1.1: 100% din oferta CDS şi CDL adaptate nevoilor de dezvoltare personală a elevilor
Ţinta 1.2: Creşterea cu 10% a numărului de activităţi extracurriculare
Context: Educaţia incluzivă asigură egalitate de şansă tuturor participanţilor la actul eduaţional, fără deosebire de
naţionalitate, cultură, rasă, religie, etc.
Măsurat prin:
• Numărul CDL şi CDS propuse
• Număr opţiuni exprimate
• Număr activităţi extracurriculare
Număr participanţi
Acţiuni
Data
pentru atinRezultate
finalizări
gerea unui
aşteptate
i
obiectiv
(2)
(3)
(1)
Dezvoltarea
Oferta de
Septembr
CDS şi CDL
CDL şi
ieîn vederea
CDS
octombrie
accesului egal
2022
la educaţie

Aplicarea
ofertei
curriculare la
decizia şcolii,
adaptate
tuturor
nevoilor
elevilor
Realizarea de
activităţi
extracurricula
re ce
promovează
interculturalit
atea,
egalitatea de
şanse
Activităţi
extracurricula
re de
voluntariat

Persoana
responsabilă
(4)

Partenerii
(5)

Cost
(6)

Director
Comisia de
curriculum
Cadre
didactice

Elevi
Părinţi

100

Sursa de
finanţare
(7)

Monitoriza
re şi
evaluare
(8)

Autofinanţare Realizarea
ofertei de
CDS;
realizarea
CDS
Consultarea
elevilor
Alegerea
tipurilor de
CDS/ CDL în
funcţie de
opţiunile
elevilor
Autofinanţare Monitorizare
Asistenţe la
ore
Evaluare

Creşterea
performanţ
elor
individuale

An şcolar
2022
2023

Cadre
didactice

Elevi

100

Desegregar
ea şi
integrarea
elevilor

Iunie
2023

Consilier
educativ
Diriginţi

Elevi

200

Buget

Evaluarea de
impact a
activităților
desfășurate

Dezvoltare
a spiritului
civic

Iunie
2023

Consilier
educative
Diriginţi

Elevi
Asociaţia de
părinţi
ONG-uri

100

Buget

Participarea
elevilor şi a
activităţilor
desfăşurate
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Înfiinţarea de
grupe de
studiu a limbii
germane

Dezvoltare
a
competenţ
elor
lingvistice

An şcolar
2022
2023

Cadre
didactice

Elevi
Părinţi

Buget

Participarea
elevilor

Prioritatea 2. Sprijinirea elevilor în dezvoltarea personală, în luarea deciziilor privind cariera, motivarea elevilor
spre învăţare şi autocunoaştere
Obiectiv 1: Formarea cadrelor didactice pentru însuşirea metodelor de lucru cu elevi cu CES
Obiectiv 2. Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVET a tinerilor cu CES, de etnie rromă, a celor
aparţinând grupurilor defavorizate
Ţinta 2.1. Cel puţin 25 cadre didactice nou formate pentru însuşirea metodelor de lucru cu elevi cu nevoi speciale
Ţinta 2.2: 80% din elevii din şcoală cu CES, de etnie rromă, a celor aflaţi în categorii defavorizate obţin un certificat
de competenţe profesionale
Context: Educaţia şi formarea în sistemul TVET facilitează atingerea unui maxim al performanţelor individuale,
personale şi profesionale, în funcţie de capacităţile fiecăruia, înlăturând sentimentul de marginalizare şi oferind
încredere în forţele proprii.
În structura educaţională deveană nu există o reţea cu adevărat funcţională în ceea ce priveşte informarea şi orientarea
şcolară şi profesională a elevilor. Se simte nevoia unei astfel de orientări şi pentru piaţa muncii din Uniunea
Europeană, în contextul liberei circulaţii a forţei de muncă în acest spaţiu.
Măsurat prin:
• Numărul elevilor din categorii defavorizate ce obţin un certificat de calificare
• Numărul elevilor ce participă la programe de orientare a carierei
• Numărul elevilor ce promovează examenul de bacalaureat
Acţiuni
pentru atingerea unui
obiectiv(1)
Iniţierea unui
curs de formare
a cadrelor
diactice pe
probelmatica
elevilor cu CES

Acordarea de
burse

Participarea la
proiecte ce
privesc
reducerea
abandonului
şcolar (proiecte
locale şi pentru
fonduri
structurale)
Acordarea de
premii elevilor
cu rezultate
deosebite la
învăţătură

Rezultate
aşteptate
(2)

Data
finalizării
(3)

Persoana
responsabilă
(4)

Partenerii
(5)

Cost
(6)

Sursa de
finanţare
(7)

Creşterea
calităţii
educaţiei prin
folosirea
metodelor
adaptate
elevilor cu
nevoi speciale
Reducerea
abandonului
şcolar în
rândul acestor
elevi cu 50%

Semestrul I
an şcolar
2022 2023

Director
Persoana
responsabilă
cu formarea

ISJ
CCD

2000

Buget local
Autofinanţ
are

An şcolar

Director

ISJ
Comitetul
de părinţi

1200
0

Buget
Autofinanţ
are

Reducerea
abandonului
şcolar cu 10%

Iulie 2023

Psiholog
şcolar
Echipa de
proiect

Centrul de
asistenţă
Psihopedagogică
Primăria
Deva

300

Buget
Buget local
Fonduri
structurale

Creşterea
motivaţiei
învăţării

Iulie 2023

Director
Diriginţi

Asociaţii
nonprofit
Comitetul
de părinţi

600

Autofinanţ
are
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Monitoriza
re şi
evaluare
(8)
Monitoriza
rea
participării

Monitoriza
rea
constituirii
dosarelor
Monitoriza
rea
modului de
acordare
Scrierea de
proiecte
Evaluarea
proiectelor

Monitoriza
rea
modului de
acordare a
premiilor
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Iniţierea şi
derularea de
programe de
învăţare
individualizate
(consultaţii,
meditaţii,
pregătire
suplimentar)

Creşterea ratei
de promovare
la examenul
de bacalaureat

Iunie 2023

Şefii ariilor
curriculare

ISJ

100

Autofinanţ
are

Evaluare
Monitoriza
rea
modului de
derulare a
programel
or
Evaluare
prin rata de
promovare

Obiectivul Strategic 2. Obiectiv 3: Dezvoltarea programului A Doua Șansă prin creșterea numărului de elevi
participanți cu 20 % până în anul 2025.
Obiectiv specific 1: Informarea și promovarea Programului A Doua Șansă primar și secundar inferior la nivelul
comunității.
Indicator de performanță: creșterea cu 10% a numărului de acțiuni de informare și promovare a Programului A
Doua Șansă la nivelul comunității locale, zonale și județene în anul 2022-2023.
Activităţi/Acţiuni
Responsabili
Termen
Modalități de evaluare
Constituirea unei echipe de
Directorul unității
Septembrie 2022
Decizia de constituire a
promovare și diseminare a
Directorul adjunct responsabil
comisiei
informațiilor legate de avantajele
cu Programul
Programului A Doua Șansă
A Doua Șansă
Membrii CA
Directorul adjunct
Septembrie 2022
Gantt-ul
Realizarea unui Gantt al activităților
Responsabil cu Programul
Bugetul necesar pentru
de promovare și stabilirea bugetului
A Doua Șansă
promovarea proiectului
necesar
Membrii comisie de
Lista activităților
promovare
propuse
Promovarea ofertei educaționale prin Director adjunct responsabil
Februarie – iunie
intermediul Caravanei ”Ai șansa să
cu Programul A Doua Șansă
2023
Număr acțiuni derulate
te întorci la școală!” în rândul
în cadrul Caravanei
cetățenilor Municipiului Deva și din
Cadre didactice care predau în
Număr persoane
zonele limitrofe, care nu au finalizat
Programul A Doua Șansă
informate
învățământul obligatoriu
– primar sau secundar inferior
Obiectiv specific 2. Identificarea elevilor care au părăsit timpuriu școala și reintegrarea lor în mediul școlar prin
Programul A Doua Șansă.
Indicator de performanță: 12 persoane care nu au finalizat învățământul primar sau cel gimnazial, reintegrate în
școală prin cuprinderea acestora în Programul A Doua Șansă.
Realizarea unui studiu privind
Diagrame, statistici,
situația persoanelor fără studii sau
Director adjunct responsabil
Septembrie –
rapoarte privind situația
cu studii incomplete (nu au
cu Programul A Doua Șansă
octombrie 2022
persoanelor fără studii
învățământul primar sau gimnazial
sau cu studii incomplete
finalizat)
Identificarea persoanelor care nu au
Director adjunct responsabil
Septembrie Număr parteneriate
fost școlarizate niciodată, prin
cu Programul A Doua Șansă
octombrie 2022
încheiate cu partenerii
colaborare cu Direcția de Asistență
Reprezentanții partenerilor
educaționali
Socială a Primăriei Municipiului
Număr persoane
Deva, ONG-uri cu activitate în acest
identificate
domeniu, biserică
Solicitarea cuprinderii în planul de
Director adjunct responsabil
Septembrie 2022
școlarizare a unei clase suplimentare cu Programul A Doua Șansă
Planul de școlarizare
pentru Programul A Doua Șansă
primar/secundar inferior
Comisia de înscriere și
Octombrie 2022
12 dosare de înscriere
Înmatricularea celor 12 persoane în
echivalare a studiilor pentru
12 cursanți înmatriculați
Programul A Doua Șansă
cursanții Programului A Doua
și înregistați în SIIIR
Șansă
Obiectiv specific 3: Dezvoltarea parteneriatelor cu reprezentanții comunității locale în vederea dezvoltării
Programului A Doua Șansă și extinderea acestuia prin oferirea absolvenților a oportunităților de specializare
într-un domeniu solicitat de angajatori.
Indicator de performanță: creșterea, în anul 2022-2023, cu 10% a numărului de parteneriate cu ONG-uri si
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asociații profesionale.
Identificarea și încheierea de noi
contracte de parteneriat cu ONG-uri
pentru susținerea Programul A Doua
Șansă
Dezvoltarea de proiecte locale,
naționale și internaționale prin
implicarea agenților economici și a
ONG-urilor

Director

Septembrie 2022 –
Mai 2023

Director
Cadre didactice de specialitate

Octombrie 2022 –
iulie 2023

Număr de contracte de
parteneriat
(creșterea cu 10%)
Număr de proiecte
Chestionare feedback,
rapoarte parțiale și finale

Director
Noiembrie 2022 Responsabil proiecte
februarie 2023
Proiecte depuse și
europene
validate
Cadre didactice de specialitate
Obiectiv specific 4. Motivarea participării la Programul A Doua Șansă oferindu-le absolvenților oportunitatea
obținerii unei calificări profesionale de nivel 3 prin parcurgerea unui program de formare – Stagii de practică
de 720 ore.
Indicator de performanță: Cel puțin o grupă propusă și realizată pentru programul de stagii de practică - 720 ore.
Încheierea de parteneriate și
Director adjunct responsabil
Septembrie –
Număr de contracte de
contracte de practică cu noi agenți
cu Programul A Doua Șansă - octombrie 2022
practică încheiate pentru
economici identificați, pentru
stagiile de pregătire practică
stagiile de pregătire
derularea programului de formare
(720 ore)
practică
profesională Stagii de pregătire
Operatori economici
(creșterea cu 10%)
practică – 720 ore
Director adjunct responsabil
Iulie 2023
Acordarea unor burse de performanță
cu Programul A Doua Șansă profesională
stagiile de pregătire practică
Număr burse acordate
(720 ore)
Operatori economici
Profesori
Iulie 2023
Obținerea certificatului de calificare
Operatori economici
Număr elevi certificați
profesională
Cursanți
Realizarea de proiecte cu finanțare
europeană

Prioritatea 3. Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea de mijloace de învăţământ şi echipamente didactice
Obiectiv: Asigurarea unei baze materiale ce să permită o mai bună formare a competenţelor de specialitate şi a celor
generale pentru toţi elevii noştri
Ţinta 3.1: 100% din baza materială la locaţia 2 (str.Aleea Scărişoara nr.4) şi locaţia 3 (str.Bejan nr.8)
Tinta 3.2. 100% procent de promovabilitate la examenele de certificare a competenţelor profesionale
Tinta 3.3. Peste 50% dintre absolvenţi integraţi pe piaţa muncii
Context: : Crearea unui climat favorabil desfăşurării activităţilor didactice prin reabilitarea şi modernizarea clădirilor,
instalaţiilor din şcoală şi dezvoltarea bazei material, asigurându-se astfel creşterea calităţii demersului didactic şi o mai
bună integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii
Măsurat prin:
• Numărul spaţiilor şcolare în care se demarează lucrările de reabilitare
• Număr de promovaţi la examenul de certificare
Număr de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii
Acţiuni
Monitorizare şi
Rezultate
Data
Persoana
Partene
Sursa de
pentru atinCost
evaluare
aşteptate
finalizării
responsabilă
rii
finanţare
gerea unui
(6)
(8)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
obiectiv(1)
Demararea
100% din
Sfarşitul
Director
Primări
Fonduri
Monitorizarea
activităţilor de
infrastructura
anului 2022
Director
a Deva
structural permanent a
modernizare,
şcolară
adjunct
e
tuturor
reabilitare şi
reabilitată,
activităţilor
dotare a spaţiilor
modernizată şi
Evalure
existente, prin
dotată
permanentă
proiecte europene corespunzător
standardelor
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Obiectivul Strategic 4: Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate locală prin creșterea cu 40% a numărului de noi
parteneriate încheiate cu operatori economici din zonă pentru învățământul dual și creștrea numărului de clase până în
anul 2025
O1. Realizarea de parteneriate și proiecte cu agenții economici pentru dezvoltarea învățământului dual prin
operaționalizarea proiectului pilot ”Școală și carieră – Fii meseriaș”
Indicator de performanță: creșterea, în acest an, cu 10% a numărului de parteneriate cu agenții economici din zona
Devei, în vederea elaborării CDL-urilor și desfășurării stagiilor de pregătire practică
Activităţi/Acţiuni
Responsabili
Termen
Modalități de Evaluare
Realizarea unui studiu privind dinamica
Diagrame, statistici,
economică a zonei şi necesarul de forţă de muncă Director
Septembrie–
rapoarte privind cererea și
în fiecare domeniu de activitate pentru
octombrie
oferta locurilor de muncă la
dezvoltarea învățământului dual
nivelul județului
Director
SeptembrieIdentificarea de noi agenți economici de profil
Număr de agenți economici
Cadre didactice
iunie
potențiali parteneri
de specialitate
Septembrie
- Număr de contracte de
Încheierea de parteneriate și contracte de practică
Director
octombrie
practică încheiate pentru
cu noii agenți economici identificați, pentru
învățământul profesional
învățământul profesional dual
dual (creșterea cu 10%)
Director
Septembrie Număr de convenții
Încheierea de convenții de practică cu noii agenți
octombrie
încheiate pentru
economici identificați, pentru învățământul liceal
învățământul liceal
Cadre didactice
Septembrie Elaborarea CDL-urilor, în colaborare cu agenții
Număr de CDL-uri
de specialitate
octombrie
economici
elaborate
Realizarea de proiecte cu finanțare europeană,
Director
din fonduri norvegiene în cadrul Programului de
Responsabil
Noiembrie Obținerea unui grant din
Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul
proiecte
februarie
fonduri norvegiene
Tinerilor finanțat prin Mecanismul Financiar al
Cadre didactice
Spațiului Economic European
de specialitate
O2. Realizarea de parteneriate și proiecte cu ONG-uri si asociații profesionale
Indicator de performanță: creșterea, în acest an, cu 10% a numărului de parteneriate ONG-uri si asociații profesionale
Identificarea și încheiere de noi contracte de
Număr de contracte de
parteneriat cu ONG-uri pentru susținerea
Director
Septembrie parteneriat
învățământului dual
Mai
(creșterea cu 10%)
Dezvoltarea parteneriatelor existente cu ONG-uri
Număr de parteneriate
(ex. Clubul Energetic “Old Boys” și asociația
Director
Permanent
Rapoarte, întâlniri, procese
profesională a electricienilor din România
verbale
Dezvoltarea de proiecte locale, naționale și
Director
Permanent
Număr de proiecte
internaționale prin implicarea agenților
Cadre didactice
Chestionare feed-back,
economici și a ONG-urilor
de specialitate
rapoarte parțiale și finale
O3. Dotarea atelierelor de pregătire practică și șlaboratoarelor de specialitate (sudură, mecanic mașini hidraulice și
pneumatice, atelier de mașini unelte și CNC) cu apartură de ultimă generație - milenium
Indicator de performanță: Dotarea cu cel puțin o mașină CNC a atelierului de mașini unelte și cu 5 module a
laboratorului de mașini pneumatice și hidraulice
Director
SeptembrieProfesori de
iunie
Atragerea de sponsorizări șo finanțări din surse
Contracte de sponsorizări
specialitate
complementare pt dotarea laboratoarelor
Parteneri
educaționali
Atragerea de fonduri prin scrierea și depun erea Director
SpetembrieDepunerea și câștigarea
unui proiect PNRR cu fonduri nerambrusabile
Consiliul Local
februarie
unui proioect
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Prioritatea 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei
Obiectiv: 1. Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţările europene
Ţinta 5.1: Realizarea a cel puţin două noi parteneriate externe
Ţinta 5.2: Depunerea de proiecte Erasmus+
Context: În condiţiile aderării la Uniunea Europeană, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să se adapteze
rapid cerinţelor acesteia şi de aceea şcoala trebuie să iniţieze acţiuni prin care să se realizeze: educarea elevilor în
spiritul valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor şcolii,
identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene.
Măsurat prin:
• Numărul de noi parteneriate externe încheiate
• Numărul de profesori şi elevi ce participă la activităţi din cadrul proiectului Comenius și Erasmus+
Acţiuni
pentru atinRezultate
Data
Persoana
Sursa de
Partenerii
Cost
gerea unui
aşteptate
finalizării
responsabilă
finanţare
(5)
(6)
obiectiv
(2)
(3)
(4)
(7)
(1)
Găsirea de
Cel puţin 2
Noiembrie
Director adjunct
ISJ
100
Autofinanţ
potenţiali
contacte realizate
2022–
Comisia pentru
are
parteneri pentru
Ianuarie
proiecte de
realizarea în
2023
integrare
parteneriat a
europeană
proiectelor
Participarea la
O bună informare Pe tot
Director
ISJ
sesiunile de
cu privire la
parcursul
Profesorii şcolii
ONG-uri
informare
cerinţele CE
anului şcolar
referitoare la
activităţile ce
vizează şcoala
şi sunt iniţiate
de C.E.
Scrierea și
Cel puțin 1
IanuarieDirector
ISJ
100
Agenţia
depunerea de
proiect scris și
Martie 2023 Comisia pentru
Naţională
proiecte pentru
depus
proiecte de
programul
integrare
Erasmus+
europeană
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PLAN DE MĂSURI
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT
AN ŞCOLAR 2022 – 2023
ARGUMENT
Toţi cetăţenii români au drept egal la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de gen,
rasă, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social sau economic. Acest
drept este prevăzut în Legea 1/2011În instituţiile de învăţământ publice educaţia este gratuită şi
statul garantează dreptul la educaţie în interesul individului şi al societăţii.Învăţământul special,
aflat în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, este parte componentă a sistemului de
învăţământ românesc şi oferă tuturor copiilor programe educaţionale potrivite cu nevoile lor de
dezvoltare. Educaţia specială este în răspunderea tuturor angajaţilor unei şcoli şi este flexibilă şi
atotcuprinzătoare. Profesorii calificaţi, împreună cu alţi specialişti şi cu personalul nedidactic
dovedesc devotament în activitatea lor cu copiii cu nevoi speciale.În România, copiii cu dizabilități
au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie de gradul de dizabilitate, în
sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii cu deficienţe medii, cu
dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de comportament sunt
integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de servicii educaţionale de sprijin. Învăţământul
special este organizat în funcţie de tipul de deficienţă – mentală, de auz, de văz, motorie şi alte
deficienţe asociate.
DIRECŢIILE DE ACŢIUNE
I. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale;
II. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
III. Dezvoltarea autonomiei şcolare în vederea descentralizării; asigurarea şi optimizarea utilizării
resurselor;
IV. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice;
V. Creşterea rolului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru formarea complexă a
personalităţii copiilor şi tinerilor;
VI. Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene de educaţie.
B. OBIECTIVE GENERALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT
I. Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi de profesionalizare
pentru copiii / elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
II. Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru a asigura suportul unui învăţământ de calitate ;
III. Schimbarea mentalităţii şi atitudinii sociale faţă de copiii cu cerinţe educationale speciale;
IV. Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei corelate cu nevoile
comunitare şi resursele existente;
V. Şcolarizarea tuturor elevilor înscrişi, înlăturarea tuturor formelor de discriminare, evitarea
abandonului şcolar ;
VI. Crearea unui climat de siguranţa fizică şi libertate spirituală pentru elevi;
VII. Acordarea de suport familiilor copiilor cu cerinţe educative speciale;
VIII. Informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica copiilor cu CES şi a
familiilor acestora ;
IX. Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu statele membre ale Uniunii Europene în cadrul
derulării unor proiecte internaţionale.
C. OBIECTIVE SPECIFICE
• diseminarea informaţiilor in mediul şcolar si preşcolar;
• depistarea copiilor/elevilor cu cerinţe educative speciale si a celor cu dificultăţi sociale,
indiferent de etnie, din mediul preşcolar si şcolar ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

servicii de intervenţie psihopedagogică timpurie pentru copiii cu CES, înscrişi in clasele
speciale şi in cele din învăţământul de masă;
evaluarea complexa psihologica, pedagogica, sociala a copiilor/elevilor identificaţi;
stabilirea diagnosticului adecvat si diferenţiat prin intermediul Comisiei Interne de Evaluare
Continua (CIEC) conform art. 24/H.G. nr. 1437/2004;
stabilirea strategiilor de intervenţie educaţională si terapeutica pentru copiii/elevii integraţi
(planuri de servicii personalizate, adaptări curriculare pentru copiii cu CES integraţi in
învăţământul de masă);
monitorizarea evoluţiei copiilor/elevilor cu CES;
serviciu permanent de consultanta si documentare;
sesiuni de consultanta si formare a părinţilor copiilor / elevilor cu CES, indiferent de etnie,
ca parteneri educaţionali;
extinderea activităţilor extracurriculare in parteneriat cu şcoala, familia, ONG-uri, alte
instituţii publice pentru egalizarea şanselor;
antrenarea comunităţii in problematica educaţiei integrate si inserţia sociala a
copiilor/elevilor cu CES deşii rezultatele au fost descurajatoare;
asigurarea de asistenta educaţionala copiilor/elevilor cu CES nedeplasabili, prin formele de
şcolarizare: la domiciliul elevilor, cu frecventa redusă, cu scutire de frecvenţă, comasaţi;
activităţi de colaborare cu instituţiile implicate în promovarea educaţiei incluzive;
asigurarea terapiilor specifice pentru copiii cu CES din învăţământul special si cei integraţi
învăţământul de masă;
prevenirea abandonului şi eşecului şcolar prin flexibilizarea rutei şcolare a elevilor aflaţi in
situație de risc (asigurarea reinserţiei şcolare prin reorientare in conformitate cu nevoile
educaționale reale ale acestora) urma expertizei psihopedagogice a CIEC;
dezvoltarea proiectelor si parteneriatelor ;
formarea cadrelor didactice;
suport și sprijin acordat părinţilor ;
comunicare, transparenta a deciziilor, dezvoltarea echipelor;
colaborare optima cu CJ, primarii, DGSAPC, celelalte instituții antrenate în educația
specială a tinerilor și copiilor.
PLAN DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

OBIECTIVE

MĂSURI ŞI ACŢIUNI

Asigurarea accesului
1. Acţiuni de depistare, evaluare şi
copiilor la servicii
orientare şcolară şi şcolar-profesională
educaţionale de calitate a copiilor/tinerilor cu CES
2. Monitorizarea permanentă a
evoluţiei
copiilor/ elevilor cu CES din
învăţământul special şi special integrat
(evaluarea iniţială, constituirea
efectivelor de elevi / grupelor cu elevii
integraţi, elaborarea programelor de
intervenţie personalizată etc)
Creşterea calităţii
1. Asigurarea serviciilor de sprijin
procesului de predare- educaţional pentru elevii cu CES
învăţare-evaluare şi
integraţi în învăţământul de masă
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RESPONSABIL
Prof. itineranți,
prof.
psihopedagog,
consilierii şcolari

Profesori
itineranți

PERIOADA
(termen de
realizare)

Pe parcursul
anului şcolar
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(elaborarea programelor şcolare
adaptate şi a planurilor de intervenţie
personalizată)
2. Utilizarea parteneriatului didactic şi
a lucrului în echipă, adaptarea
demersului educaţional la nevoile
individuale ale copiilor şi pentru
integrarea eficientă în
colectivul şcolar
Promovarea educaţiei
1.Acţiuni de diseminare de informaţii
speciale, a educaţiei
şi promovare a educaţiei speciale, a
incluzive şi a serviciilor educaţiei incluzive, a serviciilor
terapeuticterapeutic recuperatorii asigurate de
recuperatorii pentru
învăţământul special şi special şi
copiii / elevii cu nevoi
special integrat
educaţionale speciale
2.Sprijinirea cadrelor didactice din
învăţământul de masă pentru
elaborarea şi aplicarea programelor
şcolare adaptate, întocmirea PIP-urilor
şi utilizarea metodelor de lucru
diferenţiate
terapeutic recuperator

Publicitate

Întocmirea bazei de
date a instituţiei
pentru:
-Elevii cu CES
-Elevii cu situatii
deosebite(familii
dezorganizate, familii
cu parinti

3. Dezvoltarea parteneriatului de lucru
în echipă interdisciplinară (profesor de
sprijin, cadre didactice din
învăţământul de masă) în vederea
optimizării procesului de integrare
şcolară a elevilor cu CES
Popularizarea activităţii profesorului
consilier şi a rolului acestuia în cadrul
şcolii prin participarea la ore de
dirigenţie
Popularizarea rolului Consilierului
in cadrul Cabinetului şcolar de
Asistenţă
Psihopedagogică cu ocazia întrunirii
comisiilor metodice din învăţământul
preuniversitar;
Realizarea sau promovarea unor
materiale publicitare privind cabinetul
de consiliere (pliante,broşuri,ghiduri);
Articole în revista şcolii
Întocmirea bazei de date privind elevii
cu CES;
Întocmirea bazei de date privind
elevii cu situaţii deosebite( familii
dezorganizate, familii cu părinţi plecaţi
în străinătate, elevi proveniţi din
centrele de plasament, elevi navetişti);
Întocmirea bazei de date privind
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Permanent

Prof. itineranți,
prof.
psihopedagog,
consilierii şcolari

Permanent

Prof. itineranți,
prof.
psihopedagog,
consilierii şcolari

Când este
cazul

Toate cadrele
didactice

Periodic
Toate cadrele
didactice

Prof. itineranți,
prof.
psihopedagog,
consilierii şcolari

Semestrial
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plecati in strainatate,
elevi
proveniti din
centrele de
plasament,elevii
navetisti, situatia
scolara si
disciplinara

situaţia disciplinara, absenteismul,
delincventa;
Stabilirea grupurilor ţintă;
Examinarea elevilor care necesita
consiliere individuala;
Discuţii cu învăţătorii, diriginţii şi
ceilalți profesori in vederea stabilirii
problemelor specifice fiecărei clase si
semnalarea cazurilor deosebite.

Dezvoltarea relaţiilor
şcolii cu comunitatea şi
părinţii (activităţi de
implicare a părinţilor
în viaţa şcolii, acţiuni
de
educaţie a părinţilor
etc)
Încurajarea şi
dezvoltarea creativităţii
elevilor prin activităţi
educative şi
extracurriculare

1.Fundamentarea realistă a planului de
şcolarizare pe baza unei diagnoze
pertinente a nevoilor comunităţii în
vederea integrării şcolare şi
profesionale a elevilor / tinerilor;
2.Organizarea şi derularea de acţiuni /
programe de informare şi susţinere a
părinţilor
1. Derularea activităţilor educative şi
extracurriculare care să permită
adaptarea şi integrarea socială a
copilului cu CES printr-o experienţă
comună de învăţare alături de alţi
copii;
1. Creşterea calităţii procesului de
formare continuă realizat prin
activităţile metodico-ştiinţifice,
psihopedagogice de la nivelul
unităţilor de învăţământ, participări la
simpozioane, seminarii, workshop-uri,
etc.

Eficientizarea
formării continue a
cadrelor didactice
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Toate cadrele

Semestrul
al II-lea

Toate cadrele

Permanent

Toate cadrele

Permanent
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Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu alţi
factori interesaţi
Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţii care acţionează
împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.
Aşadar, parteneriatul presupune:
· existenţa a două sau mai multe părţii;
· inters comun-liantul dintre părţii ;dacă cineva nu este interesat de un anumit proces sau de o
anumită problemă, nu se poate miza pe o implicare totală în soluţionarea respectivei probleme;
· scopul final-stabilirea scopului final al acţiunii realizate în parteneriat este unul dintre indicatorii
de succes;de obicei, scopul final este negociat şi presupune implicarea fiecărei părţi;
· relaţionare şi colaborare; întreaga durată a parteneriatului trebuie să cuprindă cooperarea şi
relaşionarea dintre părţi.
De ce este util parteneriatul?
- pentru că poate să ofere o analiză mai amplă a cadrului problematic pe care dorim să-l
soluţionăm;
- pentru că poate fi o alternativă la anumite acţiuni, spre exemplu, se pot îndeplinii anumite
sarcini prin sprijin din partea altora, fie pentru ca nu se posedă resursele necesare fie că nu sunt
capacităţile necesare sau persoanele specializate.
Pornind de la aceste considerente şi ţinând cont şi de parteneriatele stabilite de către Liceul
Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” de-a lungul existenţei sale, planul de parteneriat al
şcolii priveşte atât dezvoltarea parteneriatului informal şi a celui formal, cât şi a celor operaţionale,
de reprezentare şi care necesită finanţare.
Suntem conştienţi de importanţa unor parteneriate între şcoală - întreprinderi sau alţi factori
interesaţi şi în acest scop un obiectiv al Planului de acţiune al şcolii până în 2018 este şi
“Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva
parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial” (obiectivul 5).
Astfel:
a. La nivelul parteneriatului informal vom caută unităţi şcolare partenere pentru organizarea
unor excursii, participarea la activităţi extraşcolare comune, etc. chiar şi prin continuarea
relaţiilor pe care le avem cu colegii energetice din Cluj Napoca, Timişoara, Râmnicu
Vâlcea.
b. La nivelul parteneriatului formal ne propunem:
reactualizarea parteneriatelor cu agenţii economici cu care unitatea noastră şcolară
are legături foarte vechi şi strânse: Electrocentrale Mintia, Electrica Banat Filiala Deva,
etc.
găsirea de noi parteneri dintre agenţii economici.
Parteneriatul cu agenţii economic are drept scop:
- asigurarea spaţiului şi dotării necesare desfăşurării practicii, pentru clasele de
învăţământ liceal şi profesional în diferite calificări;
- acordarea de sponsorizări în vederea modernizării bazei materiale şi derulării
activităţilor educative;
- asigurarea de locuri de muncă pentru absolvenţii şcolii;
- integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.
Pentru aceasta, paşii pe care îi urmărim privesc:
1. Constituirea unei comisii responsabile de realizarea parteneriatelor cu agenţii
economici.
2. Găsirea unor obiective adaptate la nevoile identificate la nivelul comunităţii prin
consultarări cu membrii CLDIPT.
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3. Identificarea modalităţilor eficiente de implicare a partenerilor în formarea iniţială şi
continuă pentru sistemul TVET dar şi transformarea şcolii în furnizor de servicii pentru
comunitatea locală.
4. Partenerii vor fi consultaţi în luarea deciziilor şi vor primi justificare pentru acţiunile
propuse.
5. Rezultatele acţiunilor derulate în parteneriat vor avea transparenţă şi vor fi făcute
cunoscute la nivelul întregii comunităţi.
c. La nivelul parteneriatului operaţional căutăm în continuare parteneri pentru a participa împreună
în cadrul unor proiecte concrete. Astfel, acţiunile ar putea viza:
- participarea în proiecte cu caracter social;
- participarea în proiecte de ecologizare;
- participarea în proiecte de cooperare europeană (prin programe Comenius etc.), etc.
d. La nivelul parteneriatului de reprezentare trebuiesc găsite modalităţile de dinamizare a relaţiilor
cu Consiliul Elevilor şi Consiliul Părinţilor, prin implicarea mai bună a acestora în viaţa şcolii.
e. La nivelul parteneriatelor care necesită finanţare sperăm în continuarea relaţiilor bune cu Primăria
Deva dar şi la găsirea de noi parteneri în care noi să putem implementa o anumită acţiune iar
partenerul să o poată finanţa.
Planul de dezvoltare profesională a personalului
Dezvoltarea profesională a personalului este o modalitate prin care se poate atinge obiectivul 2 al
Planului de acţiune al şcolii şi anume: Asigurarea calităţii procesului educaţional
În acest scop ne-am propus implicarea cadrelor didactice, a întregului personal al şcolii, în
parcurgerea de programe de formare continuă, în vederea creşterii calităţii proceselor
desfăşurate.Din chestionare aplicate personalului şcolii a reieşit faptul că acesta este deschis la
îmbunătăţirea calităţii activităţii pe care o desfăşoară. De aceea credem că obiective enumerate mai
sus sunt uşor de atins tocmai ţinânt cont de dorinţa de perfecţionare continuă şi de mijloacele prin
care se poate realiza aceasta. Astfel:
1 – Se continuă participarea la cursuri postuniversitare, de masterat şi doctorale.
2 – Se continuă perfecţionările prin grade didactice, toate cadrele didactice care îndeplinesc
condiţiile de înscriere începând deja demersurile în acest sens;
3 – Consultarea listelor cu temele pentru cursurile de formare organizate de Casa Corpului Didactic
Hunedoara;
4. – Comisia de perfecţionare de la nivelul Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”
Deva va afişa invitaţiile de participare la Sesiuni de Referate şi Comunicări Ştiinţifice.
5. – Tot personalul şcolii va fi informat de preşedintele comisiei de perfecţionare în legătură cu toate
cursurile de formare la care personalul scolii poate participa.
Finanţarea planului operațional
Previzionare privind constituirea bugetului pt.perioada 2019 – 2025
Previziune plan de buget pe surse de finantare:
-

Alocații de la bugetul stat = 66.398.244 lei
Alocații de la bugetul local = 23.592.839 lei
Alocatii de la Consiliul Judetean= 1.602.664 lei
Venituri proprii = 1.949.638 lei
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Previziuni privind principalele tipuri de cheltuieli ce se vor finanța din totalul de mai
sus:
Cheltuieli de personal = 63.692.926 lei
Bunuri si servicii = 10.010.672 lei
Asistență socială = 2.734.279 lei
Alte cheltuieli (burse) = 3.425.436 lei
Cheltuieli materiale pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiala: 1.493.430 lei
Din care
- Pentru mobilier școlar: 746.700 lei
- Pentru dotări în laboratoare și cabinete:376.230 lei
- Pentru achiziționarea de echipamente pentru atelierele de practică:370.500 lei
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Partea a 4-a. Consultare, monitorizare şi evaluare
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi
managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment
dat.Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza
managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm
şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi
partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.Evaluarea finală a proiectului
se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.
Rezumat privind procesul de consultare pentru elaborarea PAS
Pentru elaborarea Planului de Acţiune a Şcolii a fost consultat Ghidul de elaborare a Planului de
Acţiune/Dezvoltare a Şcolii – Versiune 8.Pentru analiza mediului extern au fost consultate Strategia
Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar–MEC, PRAI din Regiunea Vest 2016-2025 şi PLAI
pentru judeţului Hunedoara 2019-2025 revizuit 2019-2020 pentru a stabilii contextul naţional,
regional şi local
Pentru analiza mediului extern au avut loc întâlniri şi discuţii cu elevi, părinţi, AJOFM, Camera de
Comerţ şi Industrie, parteneri economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii,
directori şi diriginţi.S-au prezentat şi analizat studii de tendinţă privind sistemul de învăţământ din
Romania.Pentru analiza mediul intern s-au utilizat statistici anuale ale şcolii, statistici examen
bacalaureat, fişe de formare continuă cadre didactice, fişe de evaluare, teste de evaluare iniţială,
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mapele comisiilor metodice, portofoliile profesorilor şi ale elevilor, rapoarte ale responsabililor
comisiilor metodice, rapoarte de monitorizare prezentate în Consiliul de Administraţie, chestionare
elevi-părinţi-cadre didactice, fişe de asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor metodice,
programul Consiliului de Administraţie şi al directorilor de monitorizare a activităţii din şcoală,
programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, rezultate la
olimpiade şi concursuri şcolare, programul “Parteneriate”, procese verbale de inspecţii ale ISJ şi ale
MEC, execuţia bugetară pe ultimii 3 ani.
Monitorizare şi evaluare la nivel de echipă
Pentru fiecare prioritate a fost constituită o echipă de lucru care va avea sarcina să monitorizeze
implementarea acţiunilor, să evalueze dacă aceste acţiuni au avut efectul dorit/aşteptat, să
revizuiască acţiunile în lumina progresului realizat şi să raporteze în mod regulat progresul
înregistrat managerilor, personalului şi altor factori interesaţi.
Rezultatele activităţii echipelor de monitorizare şi evaluare se materializează în procese verbale ale
întâlnirilor echipelor de program, feed-back din partea elevilor şi partenerilor, raport de
autoevaluare, înregistrări privind aprecierile primite.Activităţile constau în sprijinirea colectivului
didactic pentru implementarea procesului de predare – învăţare centrată pe elev, colaborarea cu
partenerii locali în identificarea abilităţilor cheie solicitate de către angajator absolvenţilor,
identificarea unor noi parteneri locali interesaţi în calificarea propriului personal angajat.
Termenele la care se vor face evaluările se regăsesc în tabelul de mai jos.
Monitorizare realizată de către manageri
Monitorizare din punctul de vedere al managementului revine directorului şi directorului adjunct se
va face permanent şi va avea ca scop consilierea în vederea depăşirii problemelor ce apar pe
întreaga durată a implementării PAS. Vor fi ajutaţi de către membrii Consiliului de Administraţie şi
cei din comisia de Asigurare a Calităţii.Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea
ţintelor propuse în planul operaţional pe 2020-2021.Etapele finale ale monitorizării şi revizuirii
presupun folosirea constatărilor şi concluziilor rezultate în vederea reactualizării continue a
proiectului şi întocmirea planului operaţional pentru anul următor.
Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului
Responsabilitatea
monitorizării şi
evaluării
Realizarea studiului asupra
Membru consiliu
mediului extern
de administraţie
Realizarea studiului asupra
Responsabil
mediului intern
comisie calitate
Intocmirea seturilor de teste care să Psiholog şcolar
sprijine monitorizarea ţintelor
Tipul activităţii

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor de
analiză

semestrial

Septembrie

semestrial

octombrie
iunie
decembrie
martie

lunar

Monitorizarea
periodică
a Director
implementării
acţiunilor
individuale
Comunicarea acţiunilor corective Director
în lumina rezultatelor obţinute

semestrial

decembrie
aprilie

semestrial

decembrie
aprilie

Monitorizarea implementării
acţiunilor

lunar

permanent

Director adjunct
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anual

Iunie

anual

Septembrie

anual

Iunie

Realizarea planului
Director adjunct
anual
Operaţional
Evaluarea progresului în atingerea Consiliul
de anual
ţintelor. Actualizarea acţiunilor din administraţie
PAS în lumina evaluării

iunie

Evaluarea implementării acţiunilor

Director adjunct

Revizuirea acţiunilor

Director

Prezentarea generală a progresului Director adjunct
realizat în atingerea ţintelor
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COLECTIVUL DE COLABORARE
1. Consiliul local: Deteșan Simon Romeo – Consilier Local al municipiul Deva
2. Agenți economici:
Ing. Grecu Ovidiu – S.C. ALICE GREAM IMPEX SRL
3. Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara
Prof. Manolea Mihaela - inspector
COLECTIVUL DE ELABORARE
1. Coordonator: Prof. Motântău Sârbu Dan – director
2. Membri:
Prof. Feier Florin – director adjunct
Prof. Albu Corina – responsabil Comisie tehnică
Prof. Csep Gabriela – responsabil Comisia de evaluare și Asigurare a Calității
Prof. Alexa Adrian – membru Consiliu de Administrație
Prof. Ionescu Gabriela – leader sindical
Prof. Praporgescu Sergiu – leader sindical
Prof. Şufană Talida – leader sindical
Prof. Koos Beata – consilier școlar
Peter Simona – secretar șef
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