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PAS Planul de Acţiune al Scolii 
PLAI Planul Local de Acţiune pentru învăţământ 
PRAI Planul Regional de Acţiune pentru învăţământ 
IPT Invătământ Profesional si Tehnic 
CLDPS Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social 
TVET Technical Vocational Education and Training 

Sistemul European de Instruire privind învăţământul Vocational şi Tehnic 
RDC Ruta directă de calificare 
RPC Ruta progresivă de calificare 
CD Cadre didactice 
OSP Orientare şcolară şi profesională 
CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
CDI Centru de Documentare si Informare 
CDL Curriculumul în Dezvoltare Locală 
CDS Curriculumul la Decizia Scolii 
ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 
MECTS Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului 
MEN Ministerul Educaţiei Naţionale 
CA Consiliul de Administraţie 
CP Consiliul Profesoral 
CM Comisii metodice 
CCD Casa Corpului Didactic 
AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
CES Cerinţe Educaţionale Speciale 
SPP Standarde de Pregătire Profesională 
POS DRU Programe Operaţionale Sectoriale de Dezvoltare a Resurselor Umane 

Listă de termeni 

abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire sarcini şi pentru a 
rezolva probleme. In contextual Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca 
fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice 
(implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente) 

analiza factorilor 
interesaţi 

Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau negativ, de proiectul propus, 
precum şi identificarea şi analizarea intereselor, a problemelor şi potenţialului fiecărui grup. 
Concluziile analizei sunt integrate în construcţia proiectului. 

analiza mediului 
extern 

Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio - economic, demografic şi 
educaţional actual şi previzionat 

analiza mediului 
intern 

Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, puncte 
slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

analiza problemelor Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii problematice sau care se doreşte a 
fi schimbată pentru a stabili cauzele şi efectele acestora 

analiză Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea mediului extern (context 
socio - economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat) şi a mediului intern (prin 
autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 
(analiză SWOT) 

analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale unei organizaţii, a 
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oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se confruntă. 
arborele obiectivelor Reprezentarea sub formă de diagramă a situaţiei viitoare, după ce toate problemele au fost 

rezolvate, realizată urmând o analiză a problemei existente şi evidenţierea relaţiei mijloace-
rezultate 

arborele problemelor Reprezentarea sub formă de diagramă a unei situaţii negative, problematice sau care se doreşte 
a fi schimbată prin care se pune în evidenţă relaţia cauză-efect 

autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea principalelor puncte tari, puncte 
slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de 
planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii capacităţii organizaţiei de a 
implementa planul dezirabil de dezvoltare 

cadrul logic Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea programelor şi proiectelor bazată 
pe analiza factorilor interesaţi, analiza problemei, analiza obiectivelor, analiza strategiilor şi 
organizare rezultatelor acestor analize într-o matrice de structurare logică a planurilor de 
activităţi şi a resurselor. 

cadru naţional al 
calificărilor 

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund 
unor niveluri specifice de învăţare atinse, al căror scop este integrarea şi coordonarea 
subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi 
calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă 

calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este obţinut atunci când un 
organism competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite 
standarde 

ciclul de planificare 
strategică 

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau actualizarea planificărilor 
strategice la diferite niveluri. Cuprinde etapele de fundamentare, analiză, planificare, 
implementare, monitorizarea, evaluare şi feedback. 

competenţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau 
metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. 
In contextual Cadrului European al calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva 
responsabilităţii şi autonomiei. 

Cultura 
organizaţională a 
şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare care mijlocesc toate relaţiile dintre şcoală şi 
comunitate. 

cunoştinţe Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de fapte, 
principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. în contextual 
Cadrului European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice 

Durabilitate 
(sustenabilitate) 

Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după terminarea perioadei de sprijin 
financiar şi suport tehnic extern 

eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului proiectului 
eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, respectiv cât de bine au fost 

transformate mijloacele şi activităţile în rezultate planificate 
evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în compararea coerenţei rezultatelor 

obţinute cu obiectivele propuse, determinând eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus 
factori interesaţi Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot avea o relaţie cu proiectul 

unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ 
de procesele sau produsele finale ale proiectului. De regulă abordarea lor se face luând în 
considerare interesele relevante, majore ale sub-grupurilor din care fac parte. (en. stakeholder) 

feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în valorizarea rezultatelor monitorizării şi 
evaluării prin revizuirea planului iniţial şi diseminarea la diferite niveluri (local, regional, 
naţional) a bunelor practici 

fezabilitate Măsura în care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 
fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea cadrului general al planificării 

pornind de la priorităţile la diferite niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare. 
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grafic Gantt Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea activităţilor unui proiect, 
relaţiile dintre ele, durata acestora şi tremenele planificate de finalizare. 

grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului proiectului reprezintă grupul cu 
care se va lucra şi pentru care se va dezvolta proiectul. 

impact Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea obiectivelor politicilor 
sectoriale 

implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în punerea în aplicare a planului 
operaţional, utilizând resursele alocate. 

indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele social-economice (ca 
structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative sau pe 
informaţii calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi legalitatea acestuia. 
misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine şi le promovează. 
monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în măsurarea progresului obţinut în 

implementarea planului propus în vederea formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a 
acestuia. 

monitorizare internă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru luarea deciziei şi 
managementul proiectului. 

obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de beneficii pe termen lung 
pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte grupuri mai largi. Ele arată cum se integrează 
programul în politicile regionale/sectoriale ale guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE. 
Obiectivele generale nu vor fi atinse numai prin proiectul în sine, acesta va furniza o 
contribuţie la realizarea obiectivului general. 

ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o desfăşoară o persoană în 
mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursă de 
existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională realizat de unitatea de 
învăţământ professional şi tehnic, în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul ariei 
de acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 - 5 ani 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru învăţământ. Este realizat la nivel judeţean cu scopul de a 
îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare 
socio - economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani 

planificare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea unor obiective şi ţinte 
strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, relevante, încadrate în timp (SMART) si 
elaborarea planului operaţional anual, care precizează acţiunile vizate pentru atingerea 
obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, prezintă rezultatele aşteptate şi termenele până 
la care trebuie obţinute 

planificare strategică Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 ani a ofertei IPT realizată 
în contextual modelului propus de CNDIPT 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru învăţământ. Este realizat la nivel regional în scopul de a 
îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare 
socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la 
dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani 

pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată începe, respectiv să poată începe 
derularea activităţilor. 

proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un rezultat specific într-un 
interval de timp delimitat. 

relevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu problemele reale, nevoile şi 
priorităţile grupului ţintă şi ale beneficiarilor cărora se ardesează proiectul, precum şi cu mediul 
fizic şi politic în care acesta operează. 
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rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge scopul proiectului, respectiv 
începutul obţinerii beneficiilor durabile pentru grupurile ţintă. 

rezultate ale învăţării Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la terminarea procesului de 
învăţare. Rezultatele învăţării sunt definite sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

rezultat imediat 
(output) 

Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării resurselor utilizate. 

riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului şi care nu 
au o probabilitate mare de producere. 

sector Grupare de activităţi profesionale pe baza funcţiei economice, produsului, serviciului sau 
tehnologiei lor principale 

sistem naţional de 
calificări 

Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea educaţiei şi a altor 
mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta 
include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi proceselor instituţionale legate de 
asigurarea calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un sistem naţional de calificări poate fi 
format din mai multe subsisteme şi poate include unu cadru naţional al calificărilor 

strategii de dezvoltare 
a pieţei 

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea dimensiunii generale a pieţei, 
de exemplu prin stabilirea ca grupuri ţintă a grupurilor slab reprezentate 

strategii de dezvoltare 
a produsului 

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea de noi modalităţi de 
organizare a predării calificărilor actuale. 

strategii de 
diversificare 

Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin activităţi într-un domeniu 
foarte apropiat de cel existent al şcolii 

strategii de intrare şi 
control 

Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi parteneriatelor etc 

strategii de 
pătrundere 

Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe piaţa actuală 

supoziţii Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului dar asupra cărora 
managerul proiectului nu are control 

surse de verificare Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre realizarea obiectivelor generale, 
scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de indicatorii 

teritorialitate Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei IPT 
termeni de referinţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi obiectivele proiectului, intrările, 

ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul şi descrierea sarcinilor 
ţinte SMART Ţintele definite: Specific - precizează ce anume trebuie realizat, în colaborare cu cine şi până 

când, Măsurabile - cuprind o ţintă măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate 
măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de atins) - dificile, dar realiste, 
Relevante -contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp - trebuie realizate într-o 

anumită perioadă de timp. 

viziunea şcolii Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia doreşte să o creeze prin 
activităţile sale. 
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CAPITOLUL I 

CONTEXTUL 
1.1 .SPECIFIC ARE A SCOPULUI 

într-o economie în care cunoaşterea începe să fie adevăratul capital şi cel mai important 
motor al dezvoltării, sistemul de învăţământ se confruntă cu noi provocări, în ceea ce priveşte 
performanţa şi responsabilitatea. 
Prezentul Plan de Acţiune a Şcolii este elaborat în concordanţă cu politicile educaţionale ale 
Colegiului Tehnic „ Alexandru Roman", în baza condiţiilor sociale şi economice ale perioadei 
actuale (puse în valoare de analiza PESTE) şi a rezultatelor analizei SWOT (pe domenii) 
realizată cu acest prilej. 

Ideea centrală pe care o are proiectul este aceea prin care calitate în educaţie înseamnă 
asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare. 
Proiectul abordează indicatorii de performanţă care să permită deopotrivă identificarea şi 
autoidentificarea organizaţiei noastre şcolare, cât şi compararea cu alte organizaţii şcolare . 

Ca principiu director, prezentul proiect se doreşte o extensie a realizărilor obţinute până 
în prezent de către întregul colectiv de cadre didactice şi personalul administrativ al şcolii, 
recunoscând contribuţia esenţială a directorului instituţiei care a reuşit să coordoneze cu succes 
activităţile complexe, specifice unui management modern cu rezultate remarcabile. Extensia 
realizărilor este în concordanţă cu nevoile beneficiarilor în particular şi ale comunităţii în 
general. 

Componenta prioritară a proiectului o reprezintă implementarea reformei educaţionale, a 
descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan 
european, astfel încât colectivele de cadre didactice să fie capabile să adapteze activităţile 
specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care preşcolarii 
,absolvenţii ciclului gimnazial, liceal şi profesional trebuie să şi le însuşească. 

Responsabilitatea personală se va îndrepta către interior, transmiţând fiecărui individ că 
depinde mai ales de el însuşi să se pregătească pentru viitor, prin formarea unei baze 
educaţionale solide şi prin construirea pe acea bază tot parcursul vieţii. 

Activitatea educativă se va baza, pe respectarea Legii Educaţiei nr.l / 2011, pe 
implementarea strategiei M.E.N. respectiv a Direcţiei Generale Educaţie şi învăţare Pe Tot 
Parcursul Vieţii, dar şi pe analiza priorităţilor educaţionale la nivelul unităţii de învăţământ şi a 
localităţii, pe propunerile corpului profesoral, ale Consiliului Elevilor, Comitetului reprezentativ 
al părinţilor,pe oportunităţile locale de dezvoltarea educaţională. Programul activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare trebuie regândit şi centrat pe proiecte, atât interdisciplinare, ca 
spaţiu de aplicaţie şi extindere a educaţiei formale, cât şi parteneriale (inter-şcoli, şcoală-
club/palat al copiilor, ONG, comunitatea locală, structuri guvernamentale,proiecte ERASMUS). 

8 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
Aleşd, Str. Ciocârliei, ar. 4, cod 415100, t*h 0259 342332, fax: 0259 342333 

e »ai: tkettalesdgyafcoo.coa», wdb: irww.ctabid.ro 

Sistemul românesc de învăţământ, odată cu intrarea lui în rândul structurilor de tip 
european, este supus unei abordări cu totul diferite, în condiţiile în care tendinţa este aceea de a 
acorda instituţiei cât mai multă libertate în luarea deciziilor. în acest context, statutul României 
de ţară europeană îi oferă sistemului educaţional posibilitatea de a-şi rezolva problemele majore 
cu care se confruntă. Astfel, oportunităţile de finanţare oferite de diferite structuri reprezintă o 
soluţie ideală pentru dezvoltarea sistemului de învătământ din România. Acest lucru implică, 
însă, o abordare integrată, care să cuprindă toate aspectele legate de problematica accesarii 
fondurilor comunitare. 
Pornind de la aceasta idee, iata câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi 
implementate în cadrul Colegiului Tehnic „ Alexandru Roman" Aleşd: 

> Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii; 
> Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a 

tinerilor; 
> Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 
> Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate; 
> Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea 

continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate; 
> Asigurarea calităţii actului educaţional; 

1.2. VIZIUNEA 

Viziunea unităţii noastre şcolare se referă la modul în care proiectăm spre viitor direcţia 
educaţională şi de formare profesională: 

„Vrem să formăm tineri integri, competenţi, capabili să se adapteze într-o societate în 

continuă mişcare. Dorim ca elevii şi profesorii deopotrivă să se simtă respectaţi şi 

apreciaţi". 

1.3. MISIUNEA 
Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" este o unitate de învăţământ care se adresează 

preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar alternativa educaţională Step by Step, 

absolvenţilor de gimnaziu, din zona Aleşd care doresc să urmeze profile sau specializări prin 

filierele teoretică, tehnologică şi profesională. 

Prin filiera teoretică elevii pot opta pentru unul din profilele: matematică -informatică, ştiinţe ale 
naturii sau filologie intensiv engleză. 
Prin filiera tehnologică, oferim pregătire în: 

• profilul servicii-specializările tehnician în activităţi economice, tehnician în turism sau 
tehnician în activităţi de comerţ; 
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• profilul tehnic-specializările tehnician în automatizări, tehnician proiectant CAD, 
tehnician transporturi, tehnician electrotehnist; 

• profilul resurse naturale şi protecţia mediului- specializarea tehnician analize produse 
alimentare. 

Pentru învăţământul profesional de 3 ani, şi învăţământ dual, oferim pregătire pentru 
următoarele specializărirospătari vânzători ( chelneri) în unităţi de alimentaţie,lucrător 
hotelier,comerciant vânzător, electrician exploatare joasă tensiune , electronisti echipamente si 
aparate,mecanic auto, sudor, tinichigiu auto 
în şcoala noastră se promovează egalitatea şanselor, dialogul, spiritul de echipă, iniţiativa, 
originalitatea. Dorim ca elevii noştrii să dobândească cunoştinţe temeinice, să fie capabili de 
adaptare la nou, să aprecieze şi să promoveze respectul reciproc, valorile morale şi democratice. 

CAPITOLUL II 

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN 

II. 1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 

învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă 
bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 
învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al educaţiei: 
economic şi social. Prin urmare IPT nu se poate rezuma, în sens restrâns, la satisfacerea 
cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea pentru dezvoltarea unei 
cariere de succes care presupune integrare socio - profesională, inclusiv în plan antreprenorial, 
şi/sau continuarea studiilor. în aceste condiţii învăţământul profesional şi tehnic trebuie să 
asigure absolvenţilor şansa ocupării unui loc de muncă, văzută ca o etapă, imediată sau 
ulterioară, în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care include şi învăţarea la locul de 
muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia. 

Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată a forţei de 
muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice pentru o planificare 
performantă. 

Modelul propus şi implementat începând cu anul 2013 urmăreşte asigurarea unei oferte 
de formare profesională prin ÎPT relevantă în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii. 

Relevanţa ofertei de formare profesională se referă atât la aspectul cantitativ (deficitul de 
competenţe şi calificări de pe piaţa muncii) cât şi la aspectul calitativ 
(teritorialitatea ofertei şi calitatea rezultatelor învăţării) 
Modelul de planificare strategică se caracterizează prin: 

• descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri decizionale, 
respectiv naţional, regional, judeţean şi local 
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• realizarea exerciţiului participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor economici şi 
sociali multipli (Consorţii regionale, Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului 
Social, Consilii de Administraţie al unităţii de învăţământ) 

• combinarea fluxului decizional de sus în jos cu cel de jos în sus 
• elaborarea, implementarea şi monitorizarea instrumentelor de planificare strategică: 

Planul Regional de Acţiune pentru învăţământ (PRAI) - nivel regional ; Planul Local de 
Acţiune pentru învăţământ (PLAI) - nivel judeţean; Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) -
nivelul comunităţii din aria de acţiune a şcolii 

Scopul Planului Regional de Acţiune pentru învăţământ (PRAI) este de a îmbunătăţi corelarea 
dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la 
nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, în 
perspectiva anului 2025. PLAI cuprinde: 

S analiza contextului regional şi local din punct de vedere al evoluţiilor şi previziunilor 
demografice, de piaţă a muncii şi economice; 

S analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde nevoilor 
identificate prin analiza contextului regional; 

S priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic la 
nivel regional ţi judeţean ca răspuns la nevoile identificate; 

II. 2. Contextul european 

Educaţia şi formarea profesională din România din perspectiva ţintelor şi indicatorilor 
derivaţi din Strategia Europa 2020: 
1. Strategia Europa 2020 defineşte următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-
2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani la cel 
puţin 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 condiţii 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 şcolii2 la maximum 10%3 şi creşterea procentului 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani cu studii de nivel terţiar la cel puţin 
40%4 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 20085. 

1 Faţă de nivelul de referinţă de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP 
2 Prin definiţia acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniştrilor educaţiei în cadrul Consiliului UE din mai 2003), 
abandonul şcolar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 şi 24 de ani care au absolvit cel mult 
învăţământul secundar inferior şi care nu-şi continuă educaţia sau formarea profesională 
3 Faţă de nivelul de referinţă de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP 
4 Faţă de nivelul de referinţă de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP 
5 Pragul naţional de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru 
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2. Ţintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 
1) până în 2020, în medie, cel puţin 15 % dintre adulţi ar trebui să participe la programele 

de învăţare de-a lungul vieţii6; 
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competenţe scăzute de citire, 

matematică şi ştiinţe exacte7, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 
3) până în 2020, proporţia persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învăţământul 

terţiar8, ar trebui să fie de cel puţin 40 %; 
4) până în 2020, proporţia părăsirii timpurii a şcolii9 din sistemele de educaţie şi formare, 

ar trebui să fie sub 10 %; 
5) până în 2020, cel puţin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani şi vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la şcoala primară, ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară; 
6) până în 2020, proporţia de absolvenţi angajaţi10 cu vârste cuprinse în 20 şi 34 de ani, 
care au finalizat sistemul de educaţie şi de formare profesională cu cel. 

mult trei ani înaintea anului de referinţă, ar trebui să fie de cel puţin 82 %, comparativ cu 
76,5 % în 201011. 

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educaţia şi formarea profesională, derivate din 
cadrul strategic ET 2020 şi Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, 
comparativ, evoluţia indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state: 
Fig.nr.l 

Indicatori Unitate 

România 
Perioada de referinţă 

Medi 
aUE-

28 

Ţint 
a 

RO 

Ţint 
a 

UE Indicatori Unitate 

Medi 
aUE-

28 

Ţint 
a 

RO 

Ţint 
a 

UE Indicatori Unitate 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de părăsire 
timpurie a 
şcolii12 

% 
(18-24ani) 19,6 16,6 18,4 17,5 17,4 17,3 17,3 17,3 12 11,3 10 

Ponderea 
absolvenţilor de 
învăţământ 
tertiar13 

% 
(30-34 ani) 11,4 16,8 18,3 20,3 21,7 22,9 25,0 25,6 38,7 26,7 40 

6Adică procentul din populaţia cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani care a participat la programe de educaţie şi 
formare în cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forţa de muncă) 
7Sursă: OCDE/PISA 
8 Nivelurile ISCED 5 şi 6 (EUROSTAT, UOE) 
9Adică procentul din populaţia cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani care au absolvit doar învăţământul secundar 
inferior sau mai puţin şi care nu mai sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ sau de formare (Eurostat, Studiul 
privind forţa de muncă) 
10 Se referă la absolvenţii învăţământului secundar superior (ISCED 3), terţiar nonuniversitar(ISCED 4) şi absolvenţii 
învăţământului terţiar (ISCED 5-6) 
11 Măsurată ca proporţia populaţiei angajată cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 şi 
3 ani şi care nu este înscrisă în prezent în nici o altă activitate de educaţie şi formare profesională. 
12 Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_40) 
13Sursa: Eurostat (date online, code:t2020 41) 
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Procentul 
persoanelor cu 
vârsta de 15 ani 
cu competenţe 
scăzute de 
citire, 
matematică şi 
stiinte exacte14 
5 5 

% 
(15 
ani) 

Citire 40,4 37,3 38,7 19,7 15,0 
Procentul 
persoanelor cu 
vârsta de 15 ani 
cu competenţe 
scăzute de 
citire, 
matematică şi 
stiinte exacte14 
5 5 

% 
(15 
ani) 

Matematic 
ă 47,0 40,8 39,9 22,1 15,0 

Procentul 
persoanelor cu 
vârsta de 15 ani 
cu competenţe 
scăzute de 
citire, 
matematică şi 
stiinte exacte14 
5 5 

% 
(15 
ani) 

Ştiinţe 41,4 37,3 38,5 23,5 15,0 

Participarea 
adulţilor în 
ÎPV1'5 

% 
(25-64 ani) 1,6 1,5 1,2 1,4 1,2 1,8 1,5 1,3 10,7 10 15 

Rata de ocupare 
a absolvenţilor 
(ISCED 3-6)16 

% 
(20-34 

ani) 

ISCED 3-
8 72,0 77,7 71,2 70,8 70,1 67,2 66,2 68,1 76,9 82 

Rata de ocupare 
a absolvenţilor 
(ISCED 3-6)16 

% 
(20-34 

ani) 

ISCED 3-
4 62,7 69,1 60,8 58,9 59,3 55,0 57,2 59,8 70,9 

Rata de ocupare 
a absolvenţilor 
(ISCED 3-6)16 

% 
(20-34 

ani) ISCED 5-
8 84,7 85,9 82,4 81,3 79,0 77,1 74,2 77,1 81,9 

Rata de 
ocupare17 

% 
(20-64 ani) 63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 66,0 70,1 70,0 75 

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online 

II.2.a.Priorităţi şi politici ale MEC 

1. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie; 

2. Dezvoltarea învăţământului obligatoriu; 

3. Descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ preuniversitar; 

4. Fundamentarea competitivităţii economice pe cercetare şi inovare; 

5. Modernizarea sistemului de educaţie din mediul rural; 

6. Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectiva instituţională; 

7. Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare cu obiectivele şi 

reperele europene; 

8. Creşterea calităţii în educaţie şi cercetare pentru formarea resurselor umane creative. 

14 Sursa: Educaţional Training Monitor 2014, conform OECD (PISA 2009 şi 2012), 
15 Sursa: Eurostat (date online, codQ\trngjfs_l 3) 
16 Sursa: Eurostat (date online, code:edat_lfse_32) 
17Sursa: Eurostat (date online, code: t2020_10) 

13 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
AJ*ţd, Str. C »ocărim, «r. 4. cod 415100, «el: 0259 342332. fax: 0259/342333 

r»aS: bceoalesd i > aboo.com. web: w«r«r.cta!*sd.ro 

Comisia Europeană propune concentrarea eforturilor cooperării europene în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale în anii care au rămas până în 2020 asupra unui număr de patru 

obiective strategice: 

• realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii cursanţilor; 

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei ofertei de educaţie şi formare profesională şi a 

rezultatelor; 

• promovarea echităţii şi a cetăţeniei active; 

• stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile 

de educaţie şi de formare profesională. 

în perioada de referinţă a PLAI 2016-2020, actualizat 2019,România trebuie să se racordeze 

atât la Politica de Coeziune a Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Agendei Lisabona, la 

realizarea cărora va trebui să-şi aducă propria contribuţie. Este de menţionat că propunerile 

Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale în perioada de programare 

2015-2020 reflectă o reorientare sporită în sensul susţinerii eforturilor de atingere a obiectivelor 

fundamentale de la Lisabona şi Goteborg, respectiv creşterea competitivităţii, ocuparea deplină şi 

protecţia durabilă a mediului. 

Planurile de acţiune vor cuprinde în continuare măsuri privind reducerea abandonului şcolar 

timpuriu, creştrerea numărului de absolvenţi ai învăţământului secundar superior şi participarea 

adulţilor la formare pe parcursul întregii vieţi. 

Alinierea la sistemul de indicatori structurali definiţi pentru sistemele de educaţie şi 

formare profesională din UE şi adoptarea indicatorilor de referinţă pentru 2020 (Benchmarks) -

necesită: măsuri corelate la nivel naţional, regional si local pentru alinierea la indicatorii UE; 

definirea şi raportarea unitară a indicatorilor statistici; adoptarea la toate de nivelurile de planificare 

a unor ţinte şi măsuri adecvate pentru apropierea de indicatori de referinţă UE, măsurarea 

sistematică a progresului în îndeplinirea indicatorilor propuşi. PLAI este actualizat anual de 

către Corniţele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului în Formare Profesionala (CLDPS), 

structuri consultative pentru problemele de educaţie şi formare profesionalăale inspectoratelor 

şcolare judeţene, iar atribuţiile acestora, vizează printre altele: 

- realizarea, actualizarea şi monitorizarea implementării Planului Local de Acţiune pentru 
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învăţământ (PLAI) actualizat 2019; 

II.2.b. Contextul Naţional 
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită 
pentru educaţia şi formarea profesională se numără: 

-Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020; 
-Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 
-Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România; 
-Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020; 
-Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020; 
-Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 
-Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 
-Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 
-Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 
-Strategia naţională pentru competitivitate 2014-2020; 
-Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2014-2020; 
-Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 
-Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 
-Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 
-Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu şi lung orizont 2020-

2030; 
-Planul strategic naţional multianual privind acvacultura 2014-2020; 
-Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-

2020; 
-Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are 
următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 
Obiectivul strategic 1: îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 
piaţa muncii, având ca ţintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 
20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 şi 4 la 63% până în 
2020, faţă 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 naţional al 
calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în 
educaţie şi formare profesională şi 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 
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concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi 
adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4. îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5. îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 
formare profesională, având ca ţinte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 
profesional la 60% în 2020, faţă de 49,8% în 2014; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii 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 şi al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informai; 
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 informai; 
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învăţământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 
Obiectivul strategic 3: îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ţinte 
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 învăţare pe tot parcursul vieţii 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 educaţiei şi formării profesionale 

la nivel de sistem; 
12. Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării; 
13. îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă 
şi în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal şi informai; 

14. îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
15. Promovarea excelenţei în educaţie şi formare profesională. 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 
domeniul formării profesionale, având ca ţinte 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; 
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b) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internaţională 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. 
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin 
strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic 
este ilustrată în figura de mai jos. 
Fig.nr.2 
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învăţământul liceal asigură continuarea studiilor în învăţământul obligatoriu (clasele a IX-a şi a 
X-a) şi în ciclul superior (clasele a Xl-a şi a XII-a), dezvoltând, aprofundând şi particularizând 
competenţe (cunoştinţe, abilităţi şi atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învăţării, 
învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 

a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în 
conformitate cu planuri le-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei. Pentru unele forme de 
învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 
Studiile învăţământului liceal se finalizează cu examenul naţional de bacalaureat şi cu examen de 
certificare, pentru absolvenţii filierelor tehnologică şi vocaţională. 
Absolvenţii de liceu fară diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal 
şi pot obţine, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat pot continua 
studiile în învăţământul postliceal pentru obţinerea nivelului 5 sau în învăţământul superior, în 
orice program de studii şi pot obţine nivelurile de calificare 6, 7 şi 8. 
Absolvenţii învăţământului liceal, filierele tehnologică şi vocaţională, care promovează 
examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al 
calificărilor (tehnician) şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 
învăţământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcţie de nevoile pieţei 
muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, 
judeţene şi locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de 
învăţământ, operatorul economic şi elev. 
învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VUI-a, ca 
parte a învăţământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza 
unui contract cadru, încheiat între unitatea de învăţământ şi operatorii economici 
implicaţi în formarea profesională a elevilor; 
învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VUI-a, ca parte a 
învăţământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui 
contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o 
asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea 
administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, unui contract de pregătire 
practică, încheiat între unitatea de învăţământ - agentul economic şi elev; 
stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a 
X-a de liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua 
sansă". 
5 

În învăţământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele 
de pregătire de specialitate pentru obţinerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu 
examen de certificare. Absolvenţii care promovează examenul de certificare a calificării 
profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor 
(muncitor calificat) şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 
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II.2.C. Contextul regional 
Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel 
regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile 
specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali 
finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective. 
Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne 
(naţionale/guvernamentale, regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu orientările 
metodologice elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează atât conţinutul 
Planurilor de Dezvoltare Regională cât şi cadrul partenerial de elaborare, consultare şi aprobare 
al acestora, fiind modificat în urma analizei ex-ante. 
Planul de Dezvoltare Regională îşi propune să contribuie la realizarea celor trei obiective de bază 
ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr.315/2004 privind 
dezvoltarea regională: 

1. Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, 
2. Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, 
3. Stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere. 

PDR 2014-2020 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a 
tendinţelor înregistrate în perioada de programare trecută (2007-2013) la nivelul regiunii de 
dezvoltare Nord-Vest (Transilvania Nord) în domenii legate de: resursele naturale, sistemul de 
aşezări, structura socio-demografică a populaţiei, infrastructura, mediul, economia, turismul, 
agricultura şi dezvoltarea rurală şi administraţia şi buna guvernanţă. 
Analiza situaţiei existente se încheie cu evidenţierea potenţialului şi a nevoilor specifice regiunii, 
prinintermediul analizei punctelor tari şi slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor (SWOT). 
Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum şi a contextului de 
planificare şi programare de la nivel naţional şi european privind politica de coeziune pentru 
perioada 2014-2020, au fost formulate obiective, priorităţi şi acţiuni specifice de dezvoltare ale 
regiunii pentru exerciţiul financiar 2014-2020. 
Ultima parte a documentului oferă informaţii privind cadrul în care ar trebui să se realizeze 
procesul de monitorizare şi evaluare a PDR pe parcursul perioadei 2014-2020. Aceste activităţi 
sunt importante, deoarece perioada actuală de programare pune un accent mai mare pe obţinerea 
de rezultate care să conducă la un impact real mai mare, dar şi pentru a putea realiza rapoartele 
strategice privind implementarea planului în 2016, 2019 şi 2022. 
PDR 2014-2020 oferă cadrul necesar pentru identificarea şi integrarea/corelarea proiectelor la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe baza priorităţilor de dezvoltare pentru următoarea 
perioadă de programare. 
Astfel documentul conţine şi un portofoliu de proiecte prioritare strategice. Prin acest portofoliu 
se doreşte să se contribuie la creşterea absorbţiei şi impactului fondurilor la nivel regional. De 
asemenea, sperăm, că în acest mod impactul asupra dezvoltării regiunii ar fi unul mult mai 
puternic, investiţiile prioritare finanţate din fonduri europene sau guvernamentale fiind 
multiplicate prin investiţiile realizate din fonduri private utilizate pentru proiecte complementare, 
conexe celor prevăzute în cadrul portofoliului de proiecte strategice la nivel regional. 
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în cadrul PDR se realizează o analiză detaliată a tuturor sectoarelor de dezvoltare a regiunii 
Nord-Vest, un capitol aparte reprezintă Educaţia, care cuprinde informaţii relevante atât pentru 
învăţământul profesional şi tehnic, căt şi pentru învăţământul superior. 
în continuare sunt prezentate priorităţile identificate în cadrul STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE REGIONALĂ, din care am preluat priorităţile şi obiectivele specifice. 
Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2014-2020 se 
bazează pe rezultatele analizei SWOT şi pe nevoile şi provocările, care au putut fi identificate în 
această analiză. De asemenea are în vedere viziunea şi obiectivele identifícate la niveln regional 
pe termen lung, precum şi orientările de la nivel european şi naţional.în ceea ce priveşte 
aspectele metodologice s-a adoptat orientarea europeană bazată pe concentrarea tematică a 
resurselor şi orientarea către rezultate şi impact, ca răspuns la principalele provocări identificate. 
Conform logicii de intervenţie promovate la nivel european pentru perioada 2014-2020, strategia 
se structurează pe următoarele nivele de intervenţie: obiectiv general, priorităţi şi priorităţi de 
intervenţie69, pentru care s-au stabilit obiective specifice, respectiv acţiuni orientative70. Fiecare 
prioritate corespunde mai multor Obiective Tematice Europene. 
Situaţia învăţământului în judeţul Bihor este în general mai bună comparativ cu alte zone dinţară. 
Atât indicatorii privind abandonul şcolar, cât şi cei referitori la infrastructura educaţională 
şidistribuţia acesteia în teritoriu reflectă o situaţie pozitivă. 
în afară de minusurile sistemului educaţional la nivel naţional, Inspectoratul Şcolar 
JudeţeanBihor (ISJ Bihor) menţionează că principale probleme sunt starea proastă a drumurilor 
şidepopularea zonei sud-estice a judeţului, ca urmare a fenomenelor demografice de migraţie 
şispor natural redus din acea zonă. Pe de o parte, starea proastă a drumurilor are ca efect 
oaccesibilitate scăzută precum şi costuri mari de întreţinere a mijloacelor de transport al 
eleviloraflate în subordinea ISJ Bihor. în cea de-a doua situaţie, declinul demografic are 
implicaţiimajore asupra infrastructurii educaţionale şi presupune o restructurare a efectivelor de 
profesorişi închiderea unor unităţi de învăţământ, în special în mediul rural. 

OBIECTIVUL GENERAL 
Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată pentru 
diminuarea disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterea standardului de viaţă 
regional. 
Prioritatea 1 -Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 
Prioritatea 2 - Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 
informaţiilor 
Prioritatea 3 - Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 
Prioritatea 4 - Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 
reducerea 
emisiilor poluante 
Aceste priorităţi sunt considerate ca valabile şi la nivel judeţean: 
Prioritatea 1 -Creşterea competitivităţii regiunii şi stimularea cercetării şi inovării 
1.1 îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor şi creşterea gradului de 
internaţionalizare ale acestora 
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OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea competitivităţii IMM-urilor şi a microîntreprinderilor prin 
investiţii în infrastructură, acces la servicii şi reţele internaţionale 
1.2 Sprijinirea şi promovarea activităţilor de CDI 
OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea capacităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, 
1.3 Dezvoltarea şi încurajarea antreprenoriatului 
OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
1.4 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului touristic 
OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea performanţei sectorului turistic în economia regional 
Prioritatea 2 - Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a 
informaţiilor 
2.1 Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi sustenabil 
OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură de transport regional, 
conectat la reţeaua TEN-T 
2.2 îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creşterea atractivităţii utilizării reţelelor de 
către mediul privat şi public 
2.2 îmbunătăţirea accesului la infrastructura TIC şi creşterea atractivităţii utilizării reţelelor de 
către mediul privat şi public 
Prioritatea 3: Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune obiective tematice europene 
corespunzătoare 
3.1 Investiţii în educaţie, servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor din aceste domenii 
OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor în domeniul educaţiei, 
sănătăţii şi a serviciilor sociale 
durabile şi incluzive 
3.2 Dezvoltarea capitalului uman 
OBIECTIV SPECIFIC: Promovarea ocupării forţei de muncă 
3.3 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în zonele urbane şi rurale 
OBIECTIV SPECIFIC: îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi dezavantajate, 
precum şi asigurarea accesului la servicii sociale, de sănătate şi de educaţie de calitate 
3.4 Dezvoltarea capacităţii administrative regionale 
OBIECTIV SPECIFIC: îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice 
Acţiuni orientative: 
Prioritatea 4: Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea 
emisiilor poluante 
4.1 Promovarea eficienţei energetice în sectorul public şi privat 
4.2 Protecţie împotriva efectelor schimbărilor climatice 
4.3 Protejarea biodiversităţii şi a resurselor naturale (apă, aer, sol) 
4.4 Dezvoltare urbană durabilă 
4.5 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în sectoarele apă şi deşeuri 
4.6 Dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural şi construit 
Fiecare judeţ al regiunii Nord-Vest a elaborat Strategia de dezvoltare a judeţului; acestea se află 
pe site-urile Consiliilor judeţene, după cum urmează: 
Strategia pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor, pentru perioada 2014-2020; 
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Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş, pentru perioada 2014-2020 
Strategia de dezvoltare a judeţului Satu-Mare până în 2020; 
Strategia de dezvoltare a judeţului SĂLAJ şi care va fi luată în considerare la elaborarea 
Planurilor Locale de Acţiune pentru învăţământ (PLAI). 
II.2.d Contextul Local 
Pentru judeţul Bihor în Strategia de dezvoltare sunt propuse, şi asumate patru 
obiective strategice de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea infrastructurii publice din judeţ; 
2. Creşterea competitivităţii economice în industrie şi agricultură; 
3. Valorificarea potenţialului turistic al judeţului; 
4. Dezvoltarea serviciilor publice şi a capacităţii administrative 

Fiecare din aceste obiective strategice au obiective specifice,măsuri şi acţiuni prin care se vor 
realiza . De asemenea Stategia de Dezvoltare cuprinde o serie de iniţiative strategice şi o lungă 
listă de proiecte care sunt propuse spre finanţare până în 2020. 

II.2.e. Monitorizarea Implementării Planului Local de Acţiune pentru învăţământ 
(PLAI); Evoluţii şi situaţia actuală 

Populaţia totală. Dinamica generală. 
Populaţia totală a judeţului Bihor este de 618.582 persoane, în scădere cu 1,98 % faţă de 

populaţia judeţului de acum 20 ani. 
In tabelul de mai jos se observă dinamica populaţiei în judeţ în ultimii 20 ani. 

ANUL POPULAŢIA TOTALA 
1995 631.095 
2000 620.517 
2002 600.246 
2004 596.961 
2006 594.982 
2007 594.131 
2009 593.055 
2012 592.046 
2014 620.866 
2015 619.441 
2016 618.453 
2017 618.582 
2018 617.927 
2019 616.724 
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• P o p u l a ţ i a 

Distribuţia populaţiei pe medii rezidenţiale (urban/rural): 
Din totalul populaţiei 50,06% se găseşte în mediul rezidenţial urban - în număr de 

318.015 persoane- iar 49,93% se găseşte în mediul rezidenţial rural, adică 300.438 persoane. 
TOTAL 618.582 100% 

Urban 318.015 51,41% 
Rural 300.438 48,59% 

Distr ibuţ ia pe med i i rez idenţ ia le 

l U r b a n « R u r a l 

i S e r i e s l , Rural , 
48.59%, 49% 1 S e r i e s l , U r b a n 

Distribuţia populaţiei judeţului Bihor pe sexe: 
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Din numărul total de persoane (618.582), 301.712 sunt bărbaţi, adică 48,75 % şi 316.870 
sunt femei, adică un procent de 51,25 %. 

TOTAL 618.582 100% 
Bărbaţi 301.712 48,77 
Femei 316.870 51,23 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă: 

GRUPA 1990 2000 2006 2012 2013 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 
POPULAŢI 
E 

660.1 
16 

620.51 
7 

594.98 
2 

592.04 
6 

622.03 
3 

619.44 
1 

618.45 
3 

617.92 
7 

61711 
8 

0-14 ani 146.3 
14 

114.06 
6 

96.268 93.513 96.742 94.790 94.525 94.765 94641 

15-59 ani 403.4 
94 

388.66 
1 

385.04 
1 

374.14 
2 

397.95 
1 

392.78 
2 

389.49 
2 

386.42 
8 

38356 
5 

60 ani şi 
peste 

110.3 
08 

117.79 
0 

113.67 
3 

121.84 
1 

127.34 
0 

131.86 
9 

134.43 
6 

136.73 
4 

13891 
2 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, in procente 

GRUPA 1990 2000 2013 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 
POPULAŢIE 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

0-14 ani 22,16 18,38 15,55 15,30 15,28 15,34 15,33 
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15-59 ani 61,12 62,63 63,97 63,40 62,97 62,53 62,15 
60 ani şi peste 16,72 18,99 20,47 21,3 21,75 22,12 22,81 

STRUCTURA POPULAŢ IE I PE GRUPE DE VARSTA CA PROCENT Oih 
P O P U L A Ţ I A T O T A L Ă 
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Structura etnică a populaţiei judeţului Bihor 
Structura etnică a populaţiei judeţului Bihor este prezentată în tabelul de mai jos. 
De asemenea, prezentăm structura etnică comparativă cu anii 1977 şi 1992 pentru o mai bună 

ilustrare a situaţiei actuale. 

ETNIA 1977 1992 2002 2012 
TOTAL 
populaţie, 
din care: 633.094 638.863 600.246 592.046 
Români 409.770 425.097 404.468 377.445 
Maghiari 199.615 181.703 155.829 138.736 
Rromi 12.014 21.796 30.089 34.616 
Slovaci 8.079 7.793 7.370 18.149 
Germani 1.417 1.593 1.163 2.614 
Evrei 910 354 224 211 

Alte 
naţionalii. 1289 527 1103 2.275 
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V 

Mişcarea migratorie a populaţiei din judeţul Bihor 
în judeţul Bihor, pe o perioadă de 38 de ani, situaţia emigraţiei populaţiei se prezintă după cum 
urmează: 

ANII NUMĂR EMIGRANŢI 
1975 379 
1991 1.789 
2001 317 
2007 714 
2009 219 
2012 423 
2013 477 
2015 316 
2016 918 
2017 1127 

I ETNIA 

• T o t a l p o p u l a ţ i e , d i n c a r e : 

m â n i 

a g h i a r i 

m i 

a n i 

Ev re i 

y A l t e n a t i o n a l i t ă t i 
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Proiecţii demografice 
Evoluţia populaţiei de vârstă şcolară: 
Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şcolară este în judeţul Bihor următoarea: 

Grupa de vârstă 2016 % 2020 % 
0-14 ani 15,28 14,18 
15-24 ani 14,16 14,10 

Cât priveşte mişcarea naturală a populaţiei judeţului Bihor, aceasta se prezintă după cum se poate 
vedea în tabelul de mai jos, sporul natural fiind negativ în ultimii 15 ani. 
Mişcarea naturală a populaţiei: 

Rata la 1000 locuitori 
1990 2000 2017 

Născuţi vii 13,2 10,9 9,6 
Decese 12,7 13,1 11,7 
Spor natural 0,5 -2,2 -2,1 

Dacă analizăm situaţia dinamicii populaţiei pe total, sexe şi medii rezidenţiale în regiunea 
Nord-Vest, se constată cele mai semnificative scăderi în rândul populaţiei urbane în judeţul Sălaj 
şi în rândul populaţiei rurale în judeţul Maramureş. De asemenea, cele mai importante creşteri se 
înregistrează în judeţul Maramureş în mediul urban, precum şi în judeţul Cluj în mediul rural. 

în privinţa judeţului EJihor, acesta se situează pe o poziţie medie sub acest aspect. Sunt de 
remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 ani, de unde 
reiese o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, 
ceea ce însă afectează si sistemul educaţional, copiii din satele izolate întâmpinând dificultăţi in 
participarea la formele de învăţământ. 
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Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului 
populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-59 ani, concomitent cu creşterea 
numerică continuă a populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste. Acest lucru determină creşterea 
raportului de dependenţă demografică, precum şi creşterea nevoii de servicii sociale şi asistenţă, 
alocarea unui procent mai mare din PIB pentru servicii medicale, pensii şi alte facilităţi pentru 
populaţia de vârsta a treia. 
Principalele concluzii din analiza demografică. 

Durata medie a vieţii a crescut pe ansamblul regiunii Nord Vest cu 2,9 ani în perioada 
1995-2016. In aceeaşi perioadă, cea mai semnificativă creştere e de 3,24 ani în judeţul Bihor, iar 
cea mai neînsemnată de 2,28 ani în judeţul Bistriţa Năsăud. 

în anul 2017, judeţul cu cea mai mică durată medie a vieţii este Satu Mare (70,46 ani), la 
polul opus situându-se judeţul Cluj, cu cea mai mare durată medie a vieţii (74,61 ani). 

Durata medie a vieţii în 2018 este în Regiunea de DezvoltareNord-Vest de 73,3 ani 
(69,88 pentru bărbaţi şi 76,12 pentru femei), mai mică decât media naţională de 73,43 ani (69,68 
- la barbat, respectiv 77,09 - la femei). 

Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai mic. 
Scăderea demografică din ultimul deceniu a afectat cu preponderenţă aşezările situate la mare 
distanţă de căile de comunicaţie şi de principalele centre polarizatoare, precum şi cele a căror 
creştere demografică a fost influenţată şi de volumul şi calitatea fluxurilor migraţionale. 

Din punct de vedere al dinamicii sporului natural, cele mai semnificative mutaţii s-au 
înregistrat în judeţele Cluj şi Bihor. 

Sporul natural negativ are drept efect, pe de o parte, schimbarea ponderilor între diferite 
contingente de vârstă şi pe de altă parte, un fenomen general de îmbătrânire a populaţiei Regiunii 
de Nord-Vest precum şi a judeţului Bihor. 

Dacă analizăm situaţia dinamicii populaţiei pe total, sexe şi medii rezidenţiale în regiunea 

Nord-Vest, se constată cele mai semnificative scăderi în rândul populaţiei urbane în judeţul Sălaj şi 

în rândul populaţiei rurale în judeţul Maramureş. De asemenea, cele mai importante creşteri se 

înregistrează în judeţul Maramureş în mediul urban, precum şi în judeţul Cluj în mediul rural. 

în privinţa judeţului Bihor, acesta se situează pe o poziţie medie sub acest aspect. Sunt de 

remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 ani, de unde 

reiese o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea 

ce însă afectează şi sistemul educaţional, copiii din satele izolate întâmpinând dificultăţi în 

participarea la formele de învăţământ. 

Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea populaţiei de 

vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu creşterea numerică 

continuă a populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste. 

28 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETÂRn 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" 
Aleşd, Srr. Ciocârlii, «r. 4, cod 415100, tel: 0259 342332, fax: 0259 342333 

e mail: bcenaletd « > alioo.com, wet>: innr.ctalcsd.ro 

Reducerea populaţiei şcolare la nivel primar şi gimnazial va avea efecte în anii următori 

în sensul scăderii cifrei de şcolarizare pentru nivelele superioare. 

Raportul elevi/cadru didactic din România este foarte apropiat de media ţărilor din 

Uniunea Europeană, care este de 17,1. Din analiza realizată pe regiune şi judeţul Bihor, rezultă 

că media raportului la nivel profesional şi liceal a avut un trend crescător, în special la nivel 

liceal. 

Rata abandonului la nivel liceal şi profesional în intervalul 2011-2015, a înregistrat 

scăderi semnificative ( cu 1,01%), fenomen care s-a datorat şi trecerii la învatământul obligatoriu 

de 10 ani. Rata de abandon în regiune este comparabilă cu cea la nivel naţional şi manifestă 

aceleaşi tendinţe, ca la nivel naţional. 

Abandonarea sistemului de învăţământ se datorează faptului lipsei resurselor financiare, 

căsătoriilor timpurii sau plecării părinţilor la muncă în străinătate,copiii rămânând 

nesupravegheaţi corespunzător. Pentru evitarea extinderii acestui fenomen, sunt necesare 

creşterea serviciilor de orientare şi consiliere şi elaborarea unor programe care să urmărească 

diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar cu precădere în mediul rural, comunităţile etnice 

dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei. 

Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de 

învăţare , poziţia şi evoluţia lor viitoare în societate. Şansele de ocupare a unui loc de muncă de 

către cei care părăsesc şcoala de timpuriu sunt reduse din moment ce ei nu posedă competenţele 

de bază şi cunoştinţele necesare. Persistenţa acestui fenomen limitează capacitatea educaţiei şi 

formării profesionale iniţiale de a dezvolta, la nivelul tinerilor, bagajul de competenţe şi 

cunoştinţe necesar proceselor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Pentru evitarea acestui fenomen 

sunt necesare următoarele 

• Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii 

a şcolii; 

• Activităţi de tip " Şcoala după şcoală", învăţarea asistată şi educaţie remedială; 
• Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea în sistemul de educaţie a 

celor care au părăsit şcoala timpuriu, inclusiv programe de tip"A doua şansă în educaţie 
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• Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare , orientare, consiliere şi 
dezvoltare personală. 

II.2.g. PROFILUL ECONOMIC JUDEŢEAN 

1. Evoluţii şi situaţia actuală. Principalii indicatori economici 
1. Evoluţia PIB in cadrul regiunii Nord Vest şi judeţul Bihor 

Judeţul Bihor este al doilea ca mărime, din punct de vedere al PIB-ului, din Regiunea 

Nord Vest şi al 10-lea în topul judeţelor, din punct de vedere al contribuţiei la PIB-ul naţional. 

Efectivul salariaţilor din judeţ la sfârşitul lunii decembrie 2018, a fost de 175893 

persoane, în creştere faţă de sfârşitul lunii decembrie 2017 cu 3405 salariaţi. Pe activităţile 

economiei, creşterea efectivului de salariaţi a fost înregistrat în toate ramurile: „Agricultură, 

silvicultură şi pescuit (+216 salariaţi), în ramura Industrie şi construcţii (+983 salariaţi), şi în 

Servicii (+2206 salariaţi)". 

2.Mediul de afaceri bihorean 

în structură efectivul de salariaţi pe principalele activităţi ale economiei la sfârşitul anului 

2018, prezentat în graficul următor, nu a suferit schimbări majore faţă de structura de la sfârşitul 

anului 2017, ramura „Servicii" ( 54,9% ) fiind principala activitate de ocupare a forţei de muncă. 

Structura efectivului de salariaţi pe principalele activităţile economiei, la sfarsitul anului 2018. 
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Grafic: Repartizarea cifrei de afaceri din unitatile locale, pe activitati ale economiei 
(sursa: INSSE) 

Producţia industrială realizată (calculată pe baza eşantionului de agenţi economici 
neextins), în luna ianuarie 2018 pe total judeţ, a fost cu 22,2% mai mare faţă de aceeaşi lună din 
anul 2017. 

Ca nivel al businessului, judeţul Bihor se află pe locul 12 între judeţele României 
(inclusiv municipiul Bucureşti), cu o ciftă de afaceri cumulată de peste 26 de miliarde de lei. în 
cele peste 25.000 de companii active în judeţ lucrează mai bine de 120.000 de salariaţi, arată 
datele de la Registrul Comerţului. Astfel, primele zece companii antreprenoriale din judeţ 
reprezintă mai puţin de 10% din businessul total şi aproape 4% din numărul de angajaţi, conform 
calculelor Ziarului Financiar. Jumătate din companiile prezente în top zece activează în 
producţie, iar restul în comerţ. 

Judeţul Bihor este şi un important judeţ pentru agricultură fiind reşedinţa unor companii 
precum Agroind Cauaceu şi Nutrientul. Agroind Cauaceu, a avut anul trecut un rulaj de 329 
milioane de lei, în timp ce Nutrientul, a raportat afaceri de 165 de milioane de lei. In acest an, 
societatea Agroind Cauaceu, a vândut 40% din companie grupului elveţian Ameropa, unul dintre 
cei mai mari traderi de cereale şi producători de îngrăşăminte chimice din România. 
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Topul celor mai mari companii antreprenoriale româneşti din judeţul Bihor (2017) 
Compania CA 2017 Număr Domeniu Acţionar 

(mii. lei) de angajaţi 

VOTROM SRL 366 31 Comerţ cu combustibili Maria şi Valentin Tulvan 

AGROIND CAUACEU SA 329 120 Comerţ cu cereale Familia Corbuţ 

EUROPEAN FOOD SA 273 1.078 Industria alimentară loan Micula, Viorel Micula 

EUROPEAN DRINKS SA 265 716 Băuturi loan Micula, Viorel Micula 

RAVITEX SRL 183 461 Transporturi Familia Jurjuţ 

NUTRIENTUL SA 165 164 Fabricarea de nutreţuri losif Pazuric 
UAMT SA 145 526 Componente auto Persoane fizice române 

şi străine, Asociaţia PAS 

TIGER AMIRA COM SRL 130 380 Comerţ Metal Construct (România) 

BENVENUTI SRL 125 407 Comerţ cu încălţăminte Dan Pavel 
PLASTOR SA 115 755 Componente auto Ion Sereş, alţi acţionari 

persoane fizice 

Total 2.095 4 . 6 3 8 | 
SURSâ: Registrul Comerţului date ZF NOTÂ; s-a luat In calcul doar cea mai mare companie dintr-un grup de firme 

Ultimul deceniu a marcat o creştere accelerată în această regiune, în special datorită 
apropierii geografice de investitorii străini şi partenerii noştri comerciali cei mai importanţi la 
nivelul Uniunii Europene. Astfel, zona de nord-vest a atras în ultimii 10 ani investiţii străine mai 
importante numeric şi valoric decât orice altă regiune a ţării, cu excepţia Bucureştiului. 

3. Distributia firmelor pe clase de mărimi 

Conform datelor statistice INS, la nivelul anului 2014, judeţul Bihor avea 17.360 firme a 
căror structură pe număr de angajaţi poate fi observată în tabelul de mai jos. Faţă de anul 2013, 
numărul firmelor în judeţ a crescut cu 6.49%, în principal datorită apariţiei unui număr din ce în 
ce mai mare de întreprinderi mici. Creşterea de 2.96% a categoriei de firme cu 1 0 - 4 9 persoane 
angajate este un lucru îmbucurător şi demonstrează capacitatea microîntreprinderilor şi a 
firmelor mici de a creşte sustenabil. 
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Clase de mărimi 
Anul % creştere fata 

de 2013 Clase de mărimi 
2010 2011 2012 2013 2014 

0-9 persoane 14489 12927 13763 14291 15301 7.07% 
10-49 persoane 1510 1633 1657 1687 1737 2,96% 

50-249 persoane 235 274 269 275 275 0% 
250 persoane si 

peste 41 51 54 48 47 -4,08% 

TOTAL 16275 14885 15743 16302 17360 6,49% 
Sursa: INSSE Tempo 

4. Distributia firmelor din cadrul judeţului Bihor pe domenii de activitate 

Conform datelor existente in cadrul bazei de date administrate de INSSE numărul 

agenţilor economici care isi desfasoara activitatea in judeţul Bihor a crescut cu 3.55% în anul 

2014 fata de anul precedent. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în cadrul sectoarelor 

Comerţ cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor si Transport si 

depozitare. 

M ActiyilWliSrEtBfcfcetee sR Activitati de A Agricultura, C indus€i0istributia 
profesiorasfeJimfB social s p e c t i a c t , v , ţ a t l s i lv icuf t jR i i « s t r i a preiucapei; salubritate, 
stiintâikQiBlstrâ%6 s i^ 3 t eUt tura l^ i s e o r v i c i i p e s f l ^ 3 0 * ^ 3 11® gestionarea 

tehnieetivitati de ' - ^ c r e a t i v e 2 % 4% 0 % fudeseurUor^ 
K ln te rme$fe iv dl e ^gt iv i tat i «tea 

financiare sidccmitamf&are 
asigurari ^ ¡ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ H l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t i M ^ ^ p a ca Q%s aer 

imobiliare 
2% 

I Hoteluri si 
restaurante 

5% 

H Transport si 
depozitare 

12% 

Comerţ cu 
ridicata si cu 
amanuntul ; 
repararea 

autovehiculelor 
si motocicletelor 

34% 

Grafic: Repartizarea întreprinderilor active bihorene pe activitati ale economiei naţionale, 
(prelucrare date INSSE) 
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5. Rata de ocupare (Gradul de ocupare a forţei de muncă pe ramuri de activitate, venitul 
mediu în funcţie de ocupaţie) 
Structura forţei de munca in judeţ conform ultimelor date furnizate, INS, dec. 2017: 

Populaţie toatala a judeţului: 618453 

Femei 316849 

Barbati 301604 

Populaţie în varsta de munca: 1 7 2 4 8 8 

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 3 4 8 7 

Industrie şi Construcţii 7 4 7 2 3 
Servicii 9 4 2 7 8 

Sursa: INSSE 
6. Şomajul în Judeţul Bihor 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2018 era de 6328 persoane (2883 femei), 

în scădere faţă de luna precedentă, cu 169 persoane şi în scădere faţă de luna ianuarie 2017 cu 

2547 persoane. 

Rata şomajului, la sfârşitul lunii ianuarie 2018 a fost de 2,4 % (la femei 2,3%), fiind 

mai mica. 

Şomerii înregistraţi pe grupe de varsta în luna decembrie 2018: 

Indicator 
TOTAL Sub 25 

ani 
2 5 - 2 9 

ani 30 - 39 ani 4 0 - 4 9 
ani 

50 -55 
ani 

peste 
55 ani 

ŞOMERI 
(TOTAL 

) 4047 522 242 805 1120 739 646 
FEMEI 2061 
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REPARTIZAREA ŞOMERILOR 
ÎNREGISTRAU PE GRUPE DE VARSTA IN 

DECEMBRIE 2 0 1 8 
p e s t e 5 5 a n i 

11% 
5 0 - 5 5 an i 

1 3 % 

S u b 2 5 an i 
1 7 % 

4 0 - 4 9 a n i 
28% 

2 5 - 2 9 a n i 

3 0 - 3 9 an i 
2 3 % 

Sursa: AJOFM Bihor 

Nivelul de educaţie a persoanelor şomere 

La sfârşitul lunii decembrie 2018 situatia se prezintă astfel: 

Total 
şomeri 

- din care 
femei 

Primar, 
gimnazial si 
profesional 

Liceal si post-
liceal Universitar 

Total Total Total 

4074 2061 2837 864 373 

(Sursa: AJOFM Bihor) 

Nivelul de pregătire profesionala 
al şomerilor -decembrie 2018 

• Primar, gimnazial si 
profesional 

• Liceal si post-liceal 

• Universitar 

(Sursa: prelucrare date AJOFM Bihor) 

2 8 3 7 
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Productivitatea muncii 

în ecuaţia echilibrului dintre cerere şi oferta din economia de piaţă, ocuparea forţei de 
muncă şi realizarea de mai multe produse şi servicii în aceeaşi unitate de timp sunt factori 
determinanţi, care contribuie nemijlocit la revitalizarea economiei judeţene prin creşterea 
productivităţii muncii. Astfel, obiectivul prioritar al fiecărui agent economic îl constituie 
evidenţierea şi valorificarea superioară a rezervelor de creştere a productivităţii muncii fără sau 
cu minimum de cheltuieli. 

Rezultatele economice bune obţinute până în prezent sunt şi rezultatul creşterii moderate 
a productivităţii muncii în principalele sectoare ale economiei judeţului. 

Pe sectoare ale economiei judeţene, este de remarcat că în cazul actualului mediu 
economic doar o foarte mare creştere a sporurilor de productivitate se înregistrează în 
construcţii, comerţ şi industrie. 

Efectivul salariaţilor din judeţ la sfârşitul lunii ianuarie 2018, a fost de 174845 

persoane, în creştere faţă de sfârşitul lunii anterioare (+2357 salariaţi) şi în creştere faţă de 

sfârşitul lunii ianuarie din anul precedent (+5023 salariaţi). 

Câştigul salarial mediu brut în luna ianuarie 2018, a fost de 3358 lei/persoană pe total, 

iar pe activităţi: 

-agricultură, silvicultură, piscicultura 3479 lei; 

-industrie şi construcţii 3193 lei; 

-servicii 3505 lei. 

Câştigul salarial mediu net în luna ianuarie 2018, a fost de 2009 lei/persoană pe total, 

iar pe activităţi: 

-agricultură, silvicultură, piscicultură 2067 lei; 

-industrie şi construcţii 1923 lei; 

-servicii 2087 lei. 

Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal 
net şi indicele preţurilor de consum, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 
108,62%. 

STRUCTURA EFECTIVULUI DE SALARIAŢI LA SFÂRŞITUL LUNII IANUARIE 2 0 1 8 
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Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Industrie şi construcţi i ^ g S e r v i c i i 
2 ,02% 43 ,32% 54,66% 

Sursa: INSSE Tempo 

II.2.h.Piaţa muncii în cadrul judeţului Bihor 

1. Indicatori statistici ai pieţei muncii 

1.1.Participarea la forţa de muncă 

Populaţia ocupată civilă - cuprinde toate persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit, 
pe care o exercită în mod obişnuit în una din activităţile economiei naţionale, fiind încadrate într-
o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe 
cont propriu) în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură etc. 

începând cu anul 2013 populaţia ocupata civilă scade cu o medie de 2.000 
persoane/an.Dacă în anul 2013 ,populaţia ocupata civilă la nivelul judeţului Bihor era de 266.400 
persoane ,1a finele anului 2017 aceasta este de 260.400 persoanea ,o scădere cu 6.000 persoane în 
ultimii 5 ani .Totuşi se remarcă o creştere a populaţiei ocupate în anul 2018 faţă de anul 2017 cu 
800 persoane. 
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2014 «2015 2016 »2017 «2018 

Populaţia ocupată civilă-mii persoane 

2014 2015 2016 2017 2018 

262.8 

Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populaţia 
ocupată civilă şi totalul resurselor de muncă ( categorie de populaţie care dispune de ansamblul 
capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile 
economiei naţionale). 
Rata de ocupare creşte în anul 2014 faţă de anul 2013 atât la nivel judeţean cât şi la nivel 
regional şi naţional. începând cu anul 2015 ,rata de ocupare începe să scadă într-o proporţie 
nesemnificativă iar în anul 2016 se observă o scădere a acesteia având în vedere scăderea 
populaţiei ocupate civile şi creşterea resurselor de muncă.în anul 2017, având în vedere creşterea 
populaţiei ocupate, se observă şi o creştere a ratei de ocupare atât la nivel naţional cât şi 
judeţean. 
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Populaţia activă civilă - cuprinde populaţia ocupată civilă şi şomerii 

Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Bihor la 1 ianuarie 2019 a fost de de 265,6 mii 
persoane ceea ce reprezintă 22,0 % din populaţia activă civilă a regiunii Nord Vest şi 3,0 % din 
populaţia activă civilă a României . începând cu anul 2014 populaţia activă civilă începe să 
scadă ajungând în anul 2018 la 265,6 mii persoane cu 1.300 persoane mai puţin faţă de anul 
precedent. 

Populaţia activă civilă-mii persoane 
276 2 7 4 f 

274 11 272.4 

268 : | | • 267'8 266-? 

»! II 1 A A 
m i \ 

260 ^ - -
2014 2015 2016 2017 2018 

2014 «2015 |?016 «2017 « 2 0 1 8 

Rata de activitate a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre 
populaţia activă civilă şi totalul resurselor de muncă. 

începând cu anul 2014 se înregistrează o scădere a ratei de activitate pe fondul scăderii 
bruşte a resurselor de muncă , care se menţine şi la nivelul anului 2016. în schimb, în anul 2018, 
odată cu scăderea uşoară a resurselor de muncă, rata de activitate creşte de la 73,8% în anul 
20171a 74,3% în anul 2018. 

39 

• 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
Str. C iocirii«î. mr 4, cod 415100, t*k 0259342332, fax: 0259 342333 

email: bceualesd a \ ihoo.com. wn . t taM.ro 

Rata de activitate - 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 
• România 70.7 70.3 69.5 70.1 71.1 

• Regiunea Nord Vest 74.6 74.1 72.7 73.7 74.4 

« jud. BIHOR 7(3.6 76.2 73.8 73.8 74.3 

Structura populaţiei ocupate civila pe principalele activitati ale economiei naţionale 

Din graficul de mai jos se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate 
civile se regăsesc în servicii , urmat de industrie şi cel mai mic număr de persoane ocupate sunt 
în domeniul construcţiilor. 

în cadrul secţiunii "servicii" au fost incluse următoarele activităţi economice importante : 
comerţ,transport,hoteluri şi restaurante ,informaţii şi comunicaţii , învătământ ,sănătate şi 
asistenţă socială, administraţie publică şi apărare . Alte servicii incluse : intermedieri financiare 
şi asigurări, tranzacţii imobiliare,activităţi profesionale , alte activităţi de servicii. 

Sectorul terţiar (al serviciilor) ocupă primul loc din perspectiva ocupării, cu 107,4 mii 
persoane , în creştere faţă de anul precedent cu 500 persoane in 2016 (42% din totalul 
ocupaţilor), nivel situat sub media regională şi naţională. (44 %) 

în anul 2017 ,industria asigură ocuparea a 74,9 mii persoane la nivelul judeţului, 
respectiv 29% din totalul populaţiei ocupate, cu 600 persoane mai puţin fata de anul precedent.O 
uşoară creştere se observă în domeniul agricol şi cel al construcţiilor. 
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Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale 
economiei naţionale - jud. BIHOR 

• 2014 • 2015 «2016 2017 «2018 

¿106.9107.408.8 

72.1 7 5 5 7 4 9 73.6 

14 7 15.7 15.9 16.2 16.4 

M k A 
Agricultură, silvicultură, 

pescuit 
Construcţii Servicii 

1.3. Evoluţia şomajului în anul 2018 

Şomerii înregistraţi - reprezintă persoanele care potrivit Legii nr.76/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă si 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea 

condiţiilor de pensionare; 
starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice îi fac apţi pentru prestarea unei munci; 
nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit 
legii venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară, garantat în plată, în vigoare, până 
în anul 2008 (inclusiv) şi decât indicatorul social de referinţă începând cu anul 2009; 
sunt disponibili să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de 
muncă; 

b) 
c) 

d ) 

Evoluţia şomajului în anul 2018 
La finele anului 2018, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 6,497 persoane, în scădere faţă 

de luna decembrie 2016 cu 1.658 persoane . 
Analizând distribuţia şomerilor indemnizaţi şi neindemnizaţi se remarcă faptul că la data de 

31.12.2017 numărul şomerilor indemnizaţi a fost de 4.365 persoane, cu 1.584 persoane mai puţin faţă 
de aceeaşi dată a anului 2016.Acest fapt se datorează promovării serviciilor oferite de către agenţia 
noastră dar şi creşterii numărului de locuri de muncă vacante comunicate de angajatori. Numărul de 
persoane cuprinse în măsuri active a fost de 12.190 persoane în anul 2017 cu 5.979 persoane mai 
puţin faţă de anul precedent. Referitor la numărul de persoane încadrate, se observă o creştere a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă angajate în anul 2017 respectiv 3.894 persoane faţă de 
3.588 persoane în anul 2018. 
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Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de 63%, numărul 
acestora a scăzut semnificativ faţă de anul anterior, cu 2.080 persoane 
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Şomeri indemnizaţi 1862 1985 1890 1832 1639 1562 1446 1500 1571 1419 1399 1388 1519 

Şomeri neindemnizaţi 4635 4343 4173 4108 3923 3886 4030 2303 2573 2794 2968 2958 2555 
TOTAL 6497 6328 6063 5940 5562 5448 5476 3803 4144 4213 4367 4346 4074 

Număr şomeri 2018 
• Şomer i indemnizaţ i «Şomer i neindemnizaţi 

4635 

Rata şomajului 
La sfârşitul lunii decembrie 2018, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a fost de 

1,53 %, fiind mai mică cu 0,90 p.p.faţă de rata şomajului din aceeaşi lună a anului precedent. 
Rata şomajului este influenţată atât de numărul de şomeri înregistraţi în evidenţă în lună cât şi de 
populaţia activă civilă la nivelul judeţului Bihor. 

h-» oo oo oo 

de
ce

m
br

ie
 2

01
 

ia
nu

ar
ie

 2
01

8 

fe
br

ua
rie

 2
01

8 

m
ar

tie
 2

01
8 

ap
ril

ie
 2

01
8 

m
ai

 2
01

8 

iu
ni

e 
20

18
 

iu
lie

 2
01

8 

au
gu

st
 2

01
8.

 

se
pt

em
br

ie
 20

1 

oc
to

m
br

ie
 2

01
i 

no
ie

m
br

ie
 2

01
 

de
ce

m
br

ie
 20

1 

Rata şomajului( % ) 2.43 2.36 2.26 2.22 2.08 2.03 2.04 1.42 1.55 1.57 1.64 1.63 1.53 
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Rata şomajului( %) 
Rata şomajului! % ) 

t z t 1H4 1.53 

rx- iß A«. A«-vy vy / s 

a) Numărul şomerilor înregistraţi pe nivel de pregătire profesională 
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primangimnazial şi profesional 5112 4975 4773 4712 4446 4396 4407 2406 2776 2914 3120 3076 2837 

liceal si postliceal 959 891 855 812 , 738 686 715 1003 945 897 823 874 864 

universitar 426 462 435 416 378 366 354 394 423 402 424 396 373 
TOTAL 6497 6328 6063 5940 5562 5448 5476 3803 4144 4213 4367 4346 4074 

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire 
primar, gimnazial şi profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se 
adresează agenţiei noastre în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă. în luna 
decembrie 2018 ponderea acestor persoane în numărul total de şomeri este de 70% cu 9% mai 
puţin fata de anul precedent. Pe de alta parte se observa ca şomerii cu nivel de instruire liceal şi 
postliceal reprezintă 21 % din numărul total de şomeri inregistrati in creştere cu 6% fata de anul 
precedent .Persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate, cu studii universitare este de 
doar 9 %. 

b) Numărul şomerilor înregistraţi pe categorii de vârstă 
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Număr şomeri nivel studii 2018 
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Sub 25 de 
ani 

1087 907 800 729 654 609 673 688 714 727 676 617 522 

între 25- 29 
de ani 

543 531 503 491 440 416 402 250 261 259 284 278 242 

între 30- 39 
de ani 

1505 1475 1436 1415 1314 1269 1285 830 863 870 892 854 805 

Intre 40- 49 
de ani 

1827 1860 1805 1784 1685 1665 1631 1009 1095 1063 1128 1153 1120 

Intre 50- 55 
de ani 

831 851 827 826 794 813 810 586 669 691 740 791 739 

Peste 55 de 
ani 

704 704 692 695 675 676 675 440 542 603 647 653 646 

TOTAL 6497 6328 6063 5940 5562 5448 5476 3803 4144 4213 4367 4346 4074 
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Din graficul prezentat mai sus, se observă că pe parcursul anului 2018 cel mai ridicat 
şomaj se înregistrează în rândurile persoanelor din categoria de vârstă 40-49 ani, urmat de 
categoria cuprinsă între 30-39 ani .Daca se face o analiza a tinerilor sub 25 ani aflaţi in evidenta 
AJOFM Bihor,se observă o creştere a numărului de persoane tinere începând cu luna iunie,iulie 
ăi august, când absolvenţii promoţiei 2017 se adresează instituţiei noastre în vederea înregistrării 
în baza de date şi mai apoi, pentru cei care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, benefiari ai 
indemnizaţiei de şomaj. Menţionăm că toate persoanele înregistrate au fost cuprinse în serviciile 
de măsuri active desfăşurate de agenţie inclusiv programe de formare profesională. 

1.4 Programe de Ocupare şi de Formare profesională 

a) Programul de Ocupare 

Prin Programului de Ocupare a Forţei de Muncă în anul 2017, AJOFM BIHOR si-a propus 
încadrarea în muncă a cel puţin 7.130 persoane din care 6.800 persoane prin acordarea serviciilor 
de mediere a locurilor de muncă vacante.Până la data de 31.12.2017 , 3.894 persoane aflate în 
evidenţa agenţiei au fost ocupate pe piaţa forţei de muncă.Chiar dacă numărul persoanelor intrate 
în evidenţele agenţiei a scăzut se constată o creştere a numărului de persoane ocupate faţă de 
anul precedent cu 306 persoane. 
Programul de Ocupare la nivel judeţean cuprinde şi 3 programe specifice astfel: 

• Programul 145 (special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu număr 
mare de etnici romi) 

• Programul 150 (special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi din mediul 
rural) 

• Programul 40 (special de ocupare a forţei de muncă pentru localităţi din mediul 
urban) 
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Tip de masura 

TOTAL persoane încadrate* 

Nr persoane programate ocupate ca urmare a 
acordarii serviciilor de mediere a locurilor de munca 
vacante 

locuri de munca pe perioada nedeterminata 

locuri de munca vacante pe perioada 
determinata 

Număr persoane programate ocupate ca urmare a 
absolvirii cursurilor de formare profesionala -
Număr persoane programate a fi ocupate prin 
acordarea de alocaţii pentru şomerii care se 
incadreaza inainte de expirarea şomajului 
Prima de activare pentru şomerii neindemnizati 

Număr şomeri peste 45 de ani sau şomeri unici 
susţinători ai familiilor monoparentale încadraţi, prin 
subvenţionarea locului de munca 

şomeri peste 45 ani 

şomeri, părinţi unici susţinători ai familiilor 
monoparentale 

Acordarea de subvenţii pentru angajatorii care 
incadreaza tineri NEETS 
Acordarea de subvenţii pentru angajatorii care 
incadreaza in munca şomeri neindemnizati SLD 
încadrarea şomerilor care mai au 5 ani pana la pensie 
prin subvenţionarea locului de munca 
Număr persoane programate încadrate prin stimularea 

mobilitatii forţei de munca 
încadrarea la o distanta mai mare de 15 km fata 

de domiciliu (prima de incadrare) 
încadrarea la o distanta mai mare de 50 km fata 

de domiciliu (prima de instalare) 
Prima de relocare 

Acordarea de subvenţii pentru angajatorii care 
incadreaza in munca absolvenţi 
Acordarea de prime de incadrare pentru absolvenţii de 
invatamant 

Număr persoane 
programate a fi 

incadrate in anul 
2017 
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Acordarea de subvenţii pentru angajatorii care 10 14 140 
12 incadreaza in munca persoane cu handicap 

Nr persoane programate încadrate prin acordarea de 5 0 0 
13 servicii de consultanta si asistenta pentru începerea 

unei activitati independente sau pentru iniţierea unei 
afaceri 
Număr persoane programate a fi încadrate prin 15 11 73 

14 încheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii nr. 
116/2002 

TOTAL persoane cuprinse la masuri active 21,000 12,190 58 
(asistate), din care: 

Nr persoane cuprinse in servicii de mediere a locurilor 15,000 8,769 58 
1 de munca vacante 

Nr persoane cuprinse in servicii de informare si 10,100 8,100 80 
2 consiliere profesionala 

Nr persoane cuprinse in servicii de acordare de 10 1 10 
3 consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati 

independente sau pentru iniţierea unei afaceri 
Număr persoane cu care s-au încheiat contracte de 15 24 160 

4 solidaritate conform Legii nr. 116/2002 

b) Programul de Formare Profesională 

Formarea profesională a adulţilor este o măsură activă de combatere a şomajului, care 
asigură creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale, prin iniţierea, calificarea, 
recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor în cautarea unui loc de muncă, în 
vederea realizării mobilitatii şi (re)integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. 

Până la data de 31.12.2017, AJOFM Bihor a organizat un număr de 30 programe de 
formare profesională pentru un număr total de 586 persoane din care 408 persoane sunt şomeri 
indemnizaţi. 

TOTAL persoane participante la programe de formare profesională : 586 
din care : 

cursuri de iniţiere 8 programe 

cursuri de re/calificare 12 programe 

A cursuri de perfecţionare/specializare 10 programe 

47 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

C O L E G I U L T E H N I C " A L E X A N D R U R O M A N " 
M * \ â . Str. Ciocir lwi . ar. 4, cod 415100, t«fc 0259/342332, fax: 0259 342333 

e »a i i : i k e i a i f s d î > aboo.com, wfb: « i m . f l i l t t d . r o 

Forme de pregătire 

Programe formare profesională 2017 
• Agent vanzari 

2% 2% 2% 

m Agent de secur i tate 

• Bucatar 

• Cofetar 

• Competente comune-comun icare in l imba 
germana 

• Competen te in fo rmat ice 

• Fotograf 

• Frizer coafor manichiur is t pedichiur is t 

Inspector resurse umane 

• Inst ructor de f i tness 

S Lucrator in comer ţ 

Lucrator in confecţ i i d in piele si in locui tor i 

Mecanic au to 

Maseur 

Structura persoanelor care au participat la programele de formare profesională se prezintă după cum 
urmează: 
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Categorii vârstă 

22% 
• sub 25 ani 

• 25-35 ani 

35-45 ani 

m peste 45 ani 

Nivel studii 

I n ivel p r imar , gimnazial 
sau profes ional 

i n ivel s tudi i med i i (l iceal 
sau postl iceal) 

nivel univers i tar 

Bursele locurilor de muncă 

Bursa locurilor de muncă reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de stimulare a 
ocupării forţei de muncă , prin care se realizează întâlnirea cererii cu oferta de forţă de muncă, se 
stabilesc condiţiile pentru angajarea salariaţilor, crescând viteza de mediere şi scăzând timpul de 
ocupare a unui loc de muncă vacant. 

Bursa constituie o metodă de facilitare a contactelor dintre angajatori şi persoanele aflate 
în căutarea activă a unui loc de muncă. Astfel, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au 
posibilitatea să contacteze un număr mare de angajatori, să identifice mai multe variante de 
angajare, iar agenţii economici participanţi la bursă pot să-şi recruteze personalul direct, fără 
intermediar, în funcţie de cerinţele specifice locurilor de muncă pe care le oferă. 
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Bursa generală 2015-2017 
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1.5. De la şcoală Ia viaţă profesională, spre carieră 
Activitatea De la şcoală la viaţă profesională, spre carieră s-a adresat tinerilor din 

învăţământ secundar superior . Această acţiune s-a organizat în 36 unităţi de învăţământ la care 
au participat un număr de 3.312 elevi. Tematica şedinţelor de consiliere de grup au vizat 
:informaţii privind piaţa muncii, modalităţii şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, informaţii 
privind prevederile Legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, munca în 
străinătate (EURES). 

în cadrul prezentării tehnicilor de căutare a unui loc de muncă, tinerii sunt îndrumaţi în 
urmărirea unor etape specifice : citirea corectă a unui anunţ, alcătuirea scrisorii de intenţie şi a 
CV-ului, prezentarea la un interviu (pregatirea pentru interviu, îmbrăcămintea, comportamentul, 
limbajul). 

în ceea ce priveşte prevederile Legii nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, 
consilierii AJOFM Bihor punctează serviciile oferite de agenţie cu accent pe măsurile active : 

• prime de încadrare , 
• prime de încadrare şi instalare în vederea stimulării mobilităţii forţei de muncă, 
• facilităţi acordate angajatorilor care angajează absolvenţi, 
• informare şi consiliere profesională, 
• formare profesională, 
• medierea muncii, 
• bursele locurilor de muncă, 
• modalităţi de accesare a unui loc de muncă în spaţiul european prin intermediul 

compartimentului EURES . 

Situatia intrărilor de absolvenţi pe nivele de instruire şi grupe de vârstă 
în anul 2017 

51 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
Alcşd, Str. Ciocârliei, ar. 4, cod 415100. tei: 0259 342332, fax: 0259 342333 

e «aii: Iscr «talmd k \ aboo.cotn. *rd>: nw.ctalcsd.ro 

indemnizat neidemnizat Total 
Nivel LICEAL din care: 270 382 652 

Liceal-LICEU DE SPECIALITATE 98 218 316 
Liceal-LICEU TEORETIC 170 164 334 
Liceal-SCOALA SPECIALA 2 0 2 

Nivel P0STLICEAL din care: 7 10 17 
Postliceal-COLEGIU 2 0 2 
Postiiceal-SCOALA P0STLICEALA 5 10 15 

Nivel PROFESIONAL din care: 39 21 60 
Profesional-INVATAMANT SPECIAL 14 1 15 
Profesional-SCOALA PROFESIONALA 25 20 45 

Nivel UNIVERSITAR din care: 19 91 110 
Universitar-INV, SUPERIOR FARA LICENŢA 1 0 1 
Universitar-INVATAMANT SUPERIOR 15 76 91 
Universitar-MASTER 3 15 18 

Total 335 504 839 

Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la 
AJOFM 

în anul 2016, au fost înregistrate în baza de date a agenţiei un număr de 6.090 locuri de 
muncă vacante declarate de angajatori.Aceste locuri de munca au fost disponibile pe piaţa forţei 
de munca si ele au fost identificate prin situatiile de locuri de munca saptamanale transmise prin 
cadrul agenţiei pe toate canalele de informare. 

Locurile de munca comunicate de angajatori au confirmat orientarea judeţului dar mai 
ales a Municipiului Oradea spre activitati in domeniu tehnic de la ingineri de producţie la 
operatori cu comanda numerica sau roboti. 

Cele mai multe locuri de muncă au fost condiţionate de nivelul de studii liceal(2.446 
locuri de muncă), urmate de nivelul profesional (1.411 locuri de muncă) iar pentru persoanele cu 
nivel de studii universitar s-au oferit 677 locurile de muncă vacante. 

Oferta pentru persoane cu studii superioare a cuprins o paleta foarte largă de meserii : 
ingineri , economişti , analist calitate/cumparari, programatori, administratori reţele, inspector 
resurse umane/SSM , consilieri vanzari. 

Cele mai multe locuri de muncă comunicate au fost pentru persoane cu studii liceale,postliceale 
sau profesionale(63%) cu pondere in activitatea de comerţ ,servicii si turism, urmate de cele in 
domeniu tehnic si cele din domeniu medical. Meseriile solicitate pe piaţa forţei de munca au fost: 
lucratori comerciali, vanzator, casieri, agenţi securitate, bucatar/ajutor bucatar, ospatar/ajutor 
ospatar, camerista, asistenti medicali,operatori productie/roboti industriali/componente 
electronice, lacatus mecanic,etc. 
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Din numărul total de locuri de muncă intrate în anul 2017, 25 % sunt oferite pentru munci 
necalificate iar condiţiile de studii comunicate de angajatori au fost studii liceale sau şcoala 
generala: 

S Muncitor necalificati in industria usoara(industria confecţiilor sau articole din piele si 
înlocuitori) 

S Manipulant marfa 
S Montator subansamble 
S Lucrator salubrizare 
S Lucrator bucatari 

II.2.i.învăţământul profesional şi tehnic din judeţ 
l.Indicatori de intrare în IPT 

Populaţia şcolară pe nivele de educaţie, sexe, medii de rezidenţă18 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul primar 
Din datele statistice analizate pentru judeţul Bihor, se constată o creştere semnificativă a 

numărului de elevi din ciclul primar în ultimii ani şcolari acest lucru datorându-se în special prin 
introducerea în sistem a clasei pregătitoare . 

Nr.elevi 
30000 
29000 h ^ • 

Bi i • • 1 1 1 1 1 1 
_o> _o> fO .<>> _o> _o> .o> _o> _o> 

- Evoluţia numărului de elevi din învţţământul primar 
Sursa: INS 

18 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „01 Populaţia şcolară (INS)" 
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Evoluţia ponderii pe sexe a elevilor din ciclul primar a evidenţiat în toate judeţele regiunii că 
elevii de sex masculin reprezintă puţin peste 51% în perioada analizată iar ponderea elevilor de 
sex feminin este de uşor peste 48%. 
Referitor la ponderea elevilor după mediul de rezidenţă ( locaţia şcolii), judeţul Bihor prezintă 
acelaşi trend în evoluţie ca şi situaţia la nivel naţional, cu valori uşor crescute pentru mediul rural 
până în ultimii 3 ani şcolari când ponderea elevilor din mediul urban o depăşeşte pe cea din 
mediul rural 
Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul gimnazial 

Nr.elevi 
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Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul gimnazial 
Sursa: INS 

Analiza evoluţiei numărului de elevi cuprinşi în învăţământul gimnazial a evidenţiat o 
scădere importantă la nivelul judeţului Bihor (de la aprox. 26.000 la 23.500 elevi). 
Evoluţia ponderii elevilor din ciclul gimnazial pe sexe respectă tendinţa identificată la nivelul 
ciclului primar, astfel că populaţia de sex masculin reprezintă puţin peste 51% din totalul elevilor 
de gimnaziu, cea feminină depăţind uşor 48 %. 
Şi la nivelul regiunii ponderea este uşor crescută în mediul urban (52%), comparativ cu 
ponderea la nivel naţional de 51%). Pentru judeţul Bihor procentele sunt apropiate de 50% atât 
pentru mediul urban cât şi pentru mediul rural. 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul liceal 

Analiza evoluţiei numărului de elevi cuprinşi în învăţământul liceal la nivelul judeţului 
Bihor, a scos în evidenţă o scădere la nivelul judeţului, în perioada 2007-2018 

Evoluţia ponderii elevilor din ciclul liceal pe sexe a scos în evidenţă faptul că populaţia 
feminină la nivelul regiunii reprezintă o pondere de 50,3%, iar cea de sex masculin reprezintă 
49,7%. 
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Evoluţia numărului de elevi din învţţământul liceal-judeţul Bihor 
Sursa:'INS 

La nivelul judeţului Bihor sexul masculin depăşeşte cu puţin sexul feminin la acest 
indicator iar în privinţa mediului de rezidenţă mediul urban deţine un procent de aprox.85% iar 
mediul rural 15% 

Evoluţia numărului de elevi cuprinşi în învăţământul profesional 

Din datele statistice analizate pentru judeţul Bihor în perioada 2007-2018 s-a constatat că 
numărul elevilor înscrişi în învăţământul profesional a fost ridicat în perioada 2007-2010, a 
scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creştere anuală care a 
devenit semnificativă în 2017. 
Analiza pe judeţele regiunii situează în anul 2017, jud. Bihor pe primul loc cu 3000 elevi, urmat 
dejud.Cluj . 

Pentru judeţul Bihor ponderea pentru sexul feminin se situează în inervalul 25-35%, 
diferit de la un an la altul, restul este de gen mesculuin iar ca medii de rezidenţă mediul urban 
deţine procente între 92-96%. 
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Evoluţia numărului de elevi din învăţământul profesional 

Rata netă de cuprindere în învăţământul obligatoriu 

Analiza a scos în evidenţă acelaşi trend înregistrat şi la evoluţia ratei nete de cuprindere în 
învăţământul gimnazial la nivelul regiunii. 
în trei judeţe ale regiunii: Bihor, Cluj, Sălaj media ratei nete de cuprindere se situează între 85%-
80%, iar pentru judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Satu-Mare, scăderea a fost mult mai 
mare de la o medie de peste 80% la puţin peste 70%. 
Evoluţia ratei nete de cuprindere pe sexe arata ca in judeţul Bihor procentele de 80-85% sunt 
apoxiativ egale pentru cele 2 sexe. 
Analiza pe medii de rezidenţă a evidenţiat o rată netă de cuprindere pentru mediul urban 
apropiată de 100% pentru majoritatea judeţelor, judeţul Bihor depăşind acest procent.. Pentru 
mediul rural media ratelor nete de cuprindere în învăţământul gimnazial pentru judeţul Bihor este 
de 60-65%. 
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rata netă de cuprindere în învăţământul secundar superior( clasele XI-XII) 

Sursa: INS 
1.4. Oferta unităţilor şcolare din IPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul liceal 
tehnologic şi învăţământul profesional19 

La nivelul Regiunii Nord-Vest în perioada 2008-2017, populaţia şcolară cuprinsă în 
învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 2004, la 
45 368 de elevi în 2017, adică o reducere cu 57,19%.. Şi pentru judeţul Bihor Există acelaşi 
trend de la o cifră de peste 15.000 elevi înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic în urmă cu 
10 ani, în anul şcolar 2016-2017 această cifră abia depăşeşte 10.000 elevi, respectiv 10270 elevi. 

Analizând ponderile totale şi cele aferente învăţământului profesional şi liceal tehnologic 
se constată următoarele: 

în perioada 2004- 2009 ponderea învăţământului profesional şi tehnic la nivelul Regiunii 
Nord-Vest a fost în medie de 60%, scăzând apoi an de an până la o valoare de 48,6% în 2017. 
Acelaşi trend aşa cum se observă din graficul de mai jos este valabil şi pentru judeţul Bihor. 

19 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa„04 Evoluţia elevilor IPT(INS)" şi în anexa „05 
Evoluţia elevilor IPT liceu , sc prof (INS)" 
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Fig„nr.6.14- Ponderea învăţământului profesional şi tehnic 
Sursa:INS 

La nivelul judeţelor regiunii cea mai mare pondere a învăţământului profesional şi tehnic 
a fost înregistrată în planul de şcolarizare al judeţul Bistriţa-Năsăud de 70,1% în anul 2009, iar 
cea mai scăzută în judeţul Cluj de 44,1% în 2015. Analiza evoluţiei ponderii învatamantului 
profesional si tehnic a scos în evidenţă faptul că judeţul Bihor este an de an cu acest indicator 
sub media regională cu 2-3 procente.. 

Ponderile anuale ale învăţământului profesional în cadrul planului de şcolarizare la nivel 
regional au scăzut constant de la valori înjur de 26% în 2005, la un minim de 1,5% atins în 2011. 
In 2017 ponderea învăţământului profesional în planul de şcolarizare regional a crescut la 14%. 
Dintre judeţele regiunii judeţul Satu-Mare a înregistrat cea mai mare pondere a învăţământului 
profesional de-a lungul perioadei analizate. In judeţul Bihor în anul şcolar 2016-2017 procentul 
elevilor care urmează învăţământul profesional este de 14% . Analiza datelor pentru anul 2016-
2017 a scos în evidenţă faptul că judeţul Satu-Mare a înregistrat o pondere de 17,7%(cea mai 
mare la nivelul judeţelor regiunii), iar cea mai mică pondere a fost înregistrată în judeţul Cluj, de 
11,9%. 

Pentru învăţământul liceal tehnologic ponderea la nivelul regiunii Nord Vest s-a situat la 
valoarea de 32,9% în anul 2004, crescând până la o valoare maximă de 54,2% atinsă în 2011. în 
anul 2017 ponderea învăţământului liceal tehnologic în planul de şcolarizare regional a fost de 
34,5%, mult mai scăzută ca în celelalte regiuni, care au realizat ponderi de aprox. 40%. Pentru 
judeţul Bihor în anul 2017 această pondere este sub media regională şi anume de 33,5%. 

Referitor la situaţia învăţământului profesional şi tehnic din sistemul privat de învăţământ 
la nivelul regiunii şi judeţului se constată că în continuare acesta este destul de slab reprezentat. 
Trendul evidenţiat la învăţământul profesional şi tehnic public se menţine şi la cel privat chiar cu 
o uşoară scădere, deoarece la nivelul regiunii există puţine locuri pentru ÎPT în învăţământul 
privat. 
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Pentru judeţul Bihor ponderea elevilor pe cele 3 filiere ale liceului şi pentru învăţământul 
profesional este prezentată în graficul de mai jos. 

Evoluţia ponderilor elevilor cuprinşi în învăţământul secundar superior 
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Pondere învăţământ profesional • Pondere învăţământ liceal tehnologic 

Pondere învăţământ liceal teroretic şi vocţional 

Graficul ponderilor în învăţămţtul profesional,liceal tehnologic, liceal teoretic şi vocational 
Sursa : INS 

II.2.J.Concluzii raportate la PRAI şi PLAI 
• Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe active pentru ocuparea forţei de muncă; 

• Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de educaţie şi formare şi 

promovarea culturii antreprenoriale; 

• Asigurarea unor resurse umane competente pe piaţa muncii, îmbunătăţiră nivelului 

cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor prin creşterea ponderii orelor de instruire 

practică şi laborator tehnologic; 

• Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între calificări, dar şi a unor scheme 

funcţionale de tranziţie de la şcoală la locul de muncă pentru absolvenţii de ÎPT; 

59 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOL AR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
Aleşd, Str. Ciocirliei. ar. 4, cod 415100, tel: 0259 342332, fax: 0259 342333 

e matl: Itcettaleţd a \ akoo.com. *tb: «nr.mbtd.ro 

Organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală şi nu pe orizontală , reorganizarea 

reţelei şcolare în scopul eliminării claselor cu efective mici , precum şi a claselor cu 

predare simultană. Şi reducerea numărului de clase cu efective mici de elevi; 

Dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT prin actualizarea competenţelor 

de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul 

economic, avându-se în vedere şi competenţele metodice şi cele aferente noilor calificări 

cerute pe piaţa muncii; 

Modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu 

echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC); 

Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor 

şi elaborarea de noi programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi de 

programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate; 

Investiţii în resurse materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate centre 

comunitare de învăţare; 

Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi orientare, integrat şi 

corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de învăţare de toate vârstele şi din toate 

mediile; 

Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de 

descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al 

resurselor umane, precum şi de managementul financiar; 

întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la 

nivel local şi regional, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor 

structuri; 

Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor; 

Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de educaţie şi formare , pentru a 

asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate sporită. 
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II. 3.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

II.3.a.Informaţii generale privind Colegiul Tehnic „Alexandru 
Roman" 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman'' a fost înfiinţat acum 

46 de ani (HCM nr.655 din 9 iunie 1973). S-a numit iniţial Liceul 

Industrial Aleşd, iar din anul 2006 primeşte denumirea pe care o are 

şi în prezent (conform Ordinului MEC, nr.4866/7. 08. 2006) de 

Colegiul Tehnic „Alexandru Roman". 

în perioada 1973-1976, Liceul Industrial Aleşd şi-a desfăşurat activitatea în clădirea 

fostului Liceu Teoretic Aleşd, actualul complex şcolar fiind dat în folosinţă la 15 septembrie 

1976.în primul an de funcţionare populaţia şcolară a fost de 171 elevi, distribuiţi în două clase de 

liceu şi trei clase de şcoală profesională. 

II.3.b.Descrierea unităţii de învăţământ 

Colegiul Tehnic „Alexandru Roman" este unitate de învăţământ de stat cu personalitate 

juridică, cu 2 structuri arondate Grădiniţa cu Program Prelungit HOLCIM şi Clubul Şcolar 

Sportiv nr.5. 

Predarea se face în limba română, iar limbile străine studiate sunt limba engleză, limba 

franceză şi limba germană. Cadrele didactice şi elevii au acces la internet în laboratoarele de 

informatică, în cabinetul AEL, precum şi în Centrul de documentare şi informare, biblioteca 

şcolară. 

Colegiul Tehnic „Alexandru Roman" este o unitate şcolară complexă, având niveluri de 

şcolarizare precum ¡învăţământ preşcolar, primar cu clasele 0-IV alternativa educaţională Step by 

Step, gimnazial clasa a V-a,a VI- a, a VII-a,a VUI-a; liceu tehnologic cu clasele IX-XII 

(învăţământ de zi, rută directă de calificare); liceu teoretic cu clasele IX-XII (învăţământ de zi); 

Şcoală profesională de 3 ani şi învăţământ profesional dual; 

Formele de învăţământ îşi desfăşoară programul de la 8 00 -16 00 numai de zi pe un 

singur schimb. 
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Prin formele de învăţământ adoptate, profilurile şi specializările propuse, Colegiul 

Tehnic „Alexandru Roman" a satisfăcut interesele educaţionale ale elevilor şi părinţilor, ale 

comunităţii locale, astfel că populaţia şcolară a cunoscut în ultimul deceniu o descreştere în 

prezent având 1012 elevi. 

Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" beneficiază de medic şcolar, având cabinet 

medical propriu, cabinet de consiliere şi orientare şcolară, cabinet de logopedie. 

II.2.c.Resurse umane 
DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI, DIN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

Nivel de învăţământ Număr de 
clase/ 
grupe 

Număr de 
elevi / copii 

/ adulţi: 

Forma 
de învăţământ 

Limba de predare 

Preşcolar Structura GPP 
Holcin 

5 115 ZI română 

Primar, 
din care 

clasa pregătitoare 1 28 Zi română 

Primar, 
din care 

ci. I 1 
31 Zi română 

Primar, 
din care 

cl. a Il-a 1 26 Zi română 

Primar, 
din care 

ci. a IlI-a 1 13 Zi română 

Primar, 
din care 

cl. a IV-a 1 16 Zi română 

Primar, 
din care 

Total 114 Zi română 

Gimnazial, 
din care 

clasa a V-a A 1 22 Zi română Gimnazial, 
din care 

Clasa a V-a B 1 18 

Gimnazial, 
din care 

clasa a Vl-a 1 28 Zi română 

Gimnazial, 
din care 

clasa a Vll-a 1 23 zi română 

Gimnazial, 
din care 

clasa a VlII-a 1 32 zi română 

Gimnazial, 
din care 

Total 4 123 

Liceal, 
(ciclul inferior) 

cl. a IX-a 5 133 Zi română Liceal, 
(ciclul inferior) 

cl. a X-a 6 136 Zi română 
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din care Total $ 213 

Secundar superior, 
din care 

Liceal 
(ciclul superior) 

ci. a Xl-a 6 138 Zi română Liceal 
(ciclul superior) 

cl. a XII-a 6 143 Zi română 

Liceal 
(ciclul superior) 

Total 12 275 

Profesional cl.a IX-a 3 76 Zi română Profesional 

cl. a X-a 2 52 zi română 

Profesional 

cl.aXI-a 2 44 Zi română 

Profesional 

Total 7 172 

Profesional 

TOTAL ELEVI 42 1012 ZI română 

DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI, DIN ANUL ŞCOLAR 2019-2020, ÎN FUNCŢIE DE FILIERĂ, 
PROFIL / DOMENIU, SPECIALIZARE / CALIFICARE PROFESIONALĂ 

Nr. Nivel Filieră Profil / Denumire specializare / Număr clase Num 
Crt. Domeniu calificare profesională elevi 
1. Liceal 

Teoretică Real Matematică - Informatică a-IX-a 1 29 
Uman Filologie intensiv-engleză a-IX-a 1 28 

Tehnologică Economic Tehnician în activităţi economice a-IX-a 1 28 
Teoretică Real Matematică - Informatică a X-a 1 20 

Uman Filologie intensiv-engleză a X-a 1 28 
Tehnologică Economic Tehnician în activităţi economice a X-a 1 25 

Comerţ Tehnician în comerţ a X-a 1 25 
Electronică şi Tehnician în automatizări a X-a 1 30 
automatizări 

Teoretică Real Matematică - Informatică aXI-a 1 19 
Real Ştiinţe aXI-a 1 19 
Uman Filologie intensiv-engleză a Xl-a 1 30 

Tehnologică Economic Tehnician în activităţi economice aXI-a 1 30 
Comerţ Tehnician în comerţ aXI-a 1 21 
Electric Tehnician electrotehnist aXI-a 1 16 

Teoretică Real Matematică - Informatică a XII-a 1 16 
Real Ştiinţe a XII-a 1 26 

63 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
Al«vt Str. Cîociriiet. mr. 4. cod 415100, tM: 0259 342332, fax: 0259 342333 

e mail: tk*aal*ţd ă > aboo.com. «tb: ww.ctjlftd.ro 

Uman Filologie intensiv-engleză a XII-a 1 29 
Tehnologică Economic Tehnician în activităţi economice a XII-a 1 28 

Electronică şi 
automatizări 

Tehnician în automatizări a XII-a 1 25 

Mecanic Tehnician mecanic întreţinere şi 
reparaţii 

a XII-a 1 16 

2. Profesional 
2.1. I j B i M M g M Electric Electrician exploatare joasă 

tensiune 
a-IX-a 1 20 

Turism şi alimentaţie Ospătar (chelner), vânzător în 
unităţile de alimentaţie -
învăţământ dual 

Ospătar (chelner), vânzător în 
unităţile de alimentaţie -
învăţământ profesional 

a-IX-a 

0,5 

0,5 

14 

14 

Mecanic Mecanic -auto învăţământ dual 

Mecanic -auto- învăţământ 
profesional 

a-IX-a 

0,5 

0,5 

14 

14 

Mecanic/Electric Mecanic -auto- învăţământ 
profesional 
Electrician exploatare joasă 
tensiune -învăţământ profesional 

a X-a 
0,5 

0,5 

12 

10 

Turism şi 
alimentaţie/Comerţ 

Ospătar (chelner), vânzător în 
unităţile de alimentaţie -
învăţământ profesional 
Lucrător Hotelier - învăţământ 
profesional 

a X-a 

0,5 

0,5 

15 

15 

Mecanic Mecanic -auto- învăţământ 
profesional 

aXI-a 1 18 

Turism şi 
alimentaţie/Comerţ 

Ospătar (chelner), vânzător în 
unităţile de alimentaţie -
învăţământ profesional 
Comerciant -vânzător-
invăţământ profesional 

aXI-a 0,5 

0,5 

14 

12 

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

Nume si prenume director prof. Vasile Valeria, grad didactic I, 

vechime în învăţământ 34 ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de 

numire în funcţie - prin concurs din anul 2017. 
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Nume si prenume director adjunct prof. Joldea Melania, grad didactic I, vechime în învăţământ 

31 ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie- prin 

concurs din anul 2017. 

PERSONAL DIDACTIC 

Personal didactic 
angajat: 

total preşcolar primar gimnazial liceal postliceal 

- cadre didactice 
titulare 

62 9 9 9 35 0 

- cadre didactice 
suplinitoare / cu norma 
de bază în unitatea de 
învăţământ 

17 1 1 0 15 0 

TOTAL CADRE 
DIDACTICE 

79 - - - - -

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal 
didactic 

Cu 
doctorat 

gradul I gradul 
II 

cu 
definitivat 

fară definitivat Necalificat 

1 38 18 17 5 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
Total personal didactic auxiliar: 7 persoane 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

Funcţia Număr Calificarea (DA sau NU) 
persoane 

Secretar sef 1 Da 
Secretar 1 Da 
Administrator financiar 2 Da 
Inginer sistem 1 Da 
Bibliotecar 1 Da 
Laborant 1 Da 
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Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în 

vigoare: 100 %. 

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

Total personal nedidactic angajaţii 1 persoane 

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 

Funcţia Număr 
persoane 

Calificarea (DA sau NU) 

îngrijitor 6 Da 
Paznic/portar 4 Da 
Muncitor calificat 2 Da 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în 

vigoare este de 100%. 

II.3.d.Baza materială a unităţii şcolare 

Colegiul Tehnic " Alexandru Roman" Aleşd îşi desfăşoară activitatea în 5 corpuri de clădire 

Str. Ciocârliei nr.4 şi Grădiniţa cu program prelungit HOLCIM, situată în Aleşd, Strada Cartier 

Şoimul, nr.38 într-un singur corp de clădire. 

Grădiniţa cu Program Prelungit „HOLCIM" Aleşd, a fost înfiinţată în anul 1973 ca urmare a 

dezvoltării Combinatului de Ciment Aleşd. 

Este situată în Aleşd, Cartierul Şoimul, nr.38 şi este o unitate de învăţământ modernă, cu o bază 

didactico-materială la nivelul cerinţelor europene, fiind permanent dotată şi susţinută material de 

compania HOLCIM România. 

Terenul şi clădirea fac parte din domeniul public al oraşului Aleşd şi sunt în administrarea 

Colegiului Tehnic „Alexandru Roman"Aleşd . 

în anul şcolar 2019-2020 Grădiniţa a beneficiat de implementarea Proiectului PNDL 2 de 

reabilitare şi mansardare în valoare de 20 000 000 lei, cu scop final de extindere a sălilor de clasă 

deci a grupelor a numărului de preşcolari, dar şi obţinerea autorizaţiei ISU. 

în prezent grădiniţa funcţionează cu 5 grupe cu un efectiv de 115 de preşcolari. 

Unitatea oferă posibilitatea instruirii şi educării preşcolarilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani pe 

grupe de vârstă, bazată pe o metodologie creativă şi participativă, realizată prin: 
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parteneriat - profesionişti - familie; 

responsabilizarea familiei privind educaţia copiilor; 

implicarea comunităţii în acţiunile educative. 

Dintre unităţile de învăţământ preşcolar din judeţ şi din ţară, Grădiniţa cu Program Prelungit 

„HOLCIM" Aleşd se bucură de un renume binemeritat, ca urmare a unei activităţi susţinute, dar 

şi a sprijinului comunitar. A devenind o emblemă a acestei comunităţi, în decurs de 46 ani de 

existenţă, a reuşit să-şi contureze identitatea. 

Păstrând tradiţia, personalul didactic are în comun dorinţa de înălţare spirituală şi deschidere spre 

valorile umaniste. 

Corpurile de clădire ale Colegiului Tehnic sunt situate la adresa str.Ciocârliei nr.4 

Clădirea principală, clădirea atelier, clădirea nouă dată în folosinţă de la 01 septembrie 2013 cu 

18 săli de clasă, la care se adaugă sala de sport, teren de sport, minifotbal şi handbal,sala de 

proiecţie. în incinta instituţiei mai funcţionează Clubul Sportiv Şcolar, cantina socială, centrala 

termică proprie pe combustibil lemnos. întreg perimetrul Colegiului Tehnic "Alexandru Roman" 

reprezintă o suprafaţa totală a terenului de 18.672 mp care este împrejmuită cu gard din beton şi 

ţeavă pătrată. 

Clădirea principală: în anul 2005 a fost cuprinsă într-un program de reabilitare ce a 

constat în înlocuirea geamurilor vechi şi amveloparea. 

în anul 2019-2020 se implementează proiectul PNDL 2, Reabilitare clădire principală 

cu finalizarea obţinerii autorizaţiei ISU pentru toată unitatea de învăţământ. 

Cuprinde cea mai mare parte a spaţiilor de învăţămînt şi anume: 14 săli de clasă, 3 

cabinete (limba română, limbi străine, istorie), 3 laboratoare ( fizică, biologie, chimie), Centru 

de Documentare şi Informare, sală profesorală, spaţii administrative, sală de proiecte, comisia de 

curriculum, comisia CEAC, comisa metodică limbă şi comunicare, arhivă,cabinet inginer de 

sistem. 

Mobilierul este nou, din pal melaminat, atît în birouri cît şi în spaţiile de învăţămînt, 

mai puţin în laboratorul de chimie care urmează a fie reamenajat. 
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Clădirea atelier: în anul 2007 a fost cuprinsă într-un amplu proiect de extindere şi 

reabilitare ce a vizat construirea a încă 3 săli de clasă, înlocuirea tâmplăriei vechi, izolarea şi 

renovarea exteriorului clădirii, acoperiş tip şarpantă, reabilitare grupuri sanitare, zugrăvit, 

parchetat şi lambrisat clase, gresiat holuri şi scări, amenajare bibliotecă. 

în anul 2015 atelierele electric, mecanic, 1 laborator din cadrul specializării alimentaţie 

publică şi turism s-a realizat un laborator Tehnica servirii, folosit în pregătirea claselor de la 

Şcoala Profesională ( chelner,ospătar, vânzător din unităţile de alimentaţie publică), şi atelierul 

mecanic s-a reabilitat termic dar şi fonic, de asemenea s-a refăcut instalaţia de la încălzirea 

termică pentru cele 2 laboratoare şi 2 ateliere. în anul financiar 2015 s-a realizat schimbarea 

mobilierului şcolar, scaune, mese pentru buna desfăşurare a activităţii didactice şi instruirii 

practice.în anul şcolar 2015-2016 s-au dotat cu echipamente noi moderne atelierul mecanic şi de 

sudură, electric prin sponsorizarea partenerului HOLCIM S.A. Aleşd cu o valoare de 35. 000 

EURO. De asemenea pentru o bună funcţionare a Laboratorului de Tehnica servirii acesta s-a 

dotat cu echipamente în valoare de 34.000 lei. 

Această clădire mai cuprinde 4 săli de clasă, 5 laboratoare ( 3 informatică, AEL, 

electrotehnică), 1 cabinet motoare, sala profesorală, ateliere (electric, automatizări, mecanic, 

sudură) , sala de proiecţie, biblioteca, spaţii administrative şi 1 cabinet pentru firma de exerciţiu 

pentru specializările din cadrul domeniului economic şi servicii. 

în cadrul laboratorului AEL în anul 2018 s-a reabilitat, si dotat cu 35 de calculatoare de 

ultimă generaţie, mobilier nou, echipament WI-FI , imprimantă color profesională, printr-un 

contract de sponsorizare donat de HOLCIM ROMÂNIA în valoare de 135 250 lei. 

Atât în spaţiile destinate sălilor de clasă, laboratoarelor şi cabinetelor, cât şi în celelalte spaţii -

mobilierul vechi a fost înlocuit cu scaune şi bănci din pal melaminat noi, reuşind să dotăm toate 

sălile de laborator cu table magnetice, videoproiectoare, laptopuri şi imprimante. 

Clădirea nouă:Este formată din 18 săli de clasă, 5 săli sunt amenajate pentru 

alternativa educaţională Step by Step, de la clasa pregătitoare până la clasa a IV- a, dotate cu 

mobilier specific alternativei educaţionale( modulare) cu cele 5 centre de lucru, videoproiectoare, 

laptopuri şi imprimante. 
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Sunt echipate cu dulapuri pentru fiecare elev,atât la gimnaziu cât si la alternativa 

educaţională step by step, table magnetice în fiecare sală, 1 cabinet metodic învăţători, 1 cabinet 

medical, 3 grupuri sanitare pentru fete,băieţi şi cadre didactice. 

Sala de sport este acum complet reabilitată în urma unor investiţii derulate în perioada 

2010-2014. Acum pe lângă terenul de sport, realizat din material sintetic(426 mp), sala cuprinde 

şi o mansardă dotată cu mese de tenis şi aparate de întreţinere fizică precum şi multe materiale 

sportive noi. în afara perioadei de iarnă, elevii îşi desfăşoară orele de educaţie fizică pe terenul 

de handbal, fotbal, exterior în suprafaţă de 800mp din tartan, şi la bazinul de apă termală din 

cadrul Ştrand Aleşd. 

în cadrul şcolii funcţionează şi Clubul Sportiv Şcolar nr.5 care beneficiază acum de 

finanţarea unor luncrări ce urmăresc realizarea unui teren de sport cu suprafaţă sintetică de 

exterior şi construirea vestiarelor aferente. Investiţia este în derulare. 

Cantina socială având o capacitate de 200 locuri, a fost reabilitată de către Primăria 

oraşului Aleşd printr-un program PHARE şi funcţionează cu destinaţia principală de cantină 

socială, în administrarea primăriei, dar elevii noştrii beneficiază de serviciile ei.Servesc masa 

elevii de la Alternativa Step by Step, 114 elevi dar şi elevii de la ciclul gimnazial,liceal dar şi 

angajaţii unităţii. 

Centrala termică proprie pe combustibil solid este dotată cu 2 cazane tip MCL cu o 

putere de 250 kw fiecare şi a fost dată în funcţiune la 1 octombrie 2005. în anul 2018 s-a înlocuit 

un cazan nou de 300Kw, care a fost autorizat ISC IR iar personalul pentru deservire are pregătirea 

de fochist autorizat ISCIR la zi.în anul 2019 s-au achiziţionat încă două cazane prin Programul 

derulat de Direcţia Judeţeana de Proiecte în valoare de 50 000 Euro.Centrala termică este 

autorizată şi asigură funcţionarea la capacitatea maxima a agentului termic pentru întreaga 

unitate de învăţământ. 
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II.2.e.Relaţia cu comunitatea 

Relaţia şcoală-părinţi 
Părinţii/tutorii legali ai elevilor de la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman" colaborează 

cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. Părinţii/tutorii legali 

iau legătura cu dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. Majoritatea părinţilor asigură 

frecvenţa şcolară a copilului lor în învăţământul obligatoriu. Ei sprijină unitatea de învăţământ şi 

dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a 

absolvenţilor. De asemenea, părinţii sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare. 

Părinţii/tutorii legali reprezintă interesele elevilor în Consiliul reprezentativ al părinţilor 

şi în Consiliul de Administraţie dar şi Asociaţiei de părinţi „PRODIDACTIUM ALEXANDRU 

ROMAN" înfiinţată din anul 2013 cu personalitate juridică. 

în scopul unei comunicări mai eficiente, diriginţii şi părinţii/tutorii legali se vor întâlni 

periodic. După un orar prestabilit, fiecare diriginte va sta o oră pe săptămână, în afara 

programului şcolar, pentru audienţe cu părinţii. 

Colaborarea Colegiului Tehnic „Alexandru Roman" cu autorităţile locale, agenţii 

economici şi cu alte unităţi de învăţământ 

Conducerea Colegiului Tehnic „Alexandru Roman" promovează şi susţine 

parteneriatele cu alte instituţii, locale, judeţene, naţionale şi internaţionale. Aceste parteneriate 

vizează mai multe domenii, în funcţie de grupuri le-ţintă. Aşadar, scopurile proiectelor iniţiate în 

şcoală sau de alte instituţii sunt: formarea continuă a cadrelor didactice, orientarea profesională a 

tinerilor, formarea şi dezvoltarea educaţiei în domeniul protecţiei mediului, formarea şi 

dezvoltarea educaţiei pentru sănătate, dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural, 

completarea culturii generale a elevilor, pregătirea practică a elevilor de la învăţământul 

profesional şi tehnic în concordanţă cu cerinţele agenţilor economici. 

Cadrele didactice participă la programele de formare continuă organizate de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Casa Corpului Didactic, AJOFM Bihor, Universitatea Cluj-Napoca şi Universitatea 

din Oradea. De asemenea, în vederea realizării schimbului de experienţă profesorii participă la 
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simpozioane naţionele sau internaţionale, la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi de asemenea la 

proiecte Comenius, Erasmus şi ROSE, care sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr.crt. Parteneri/institutii de învătământ Scopul 
1. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane -

Centrul Regional Oradea 
Activitate de prevenire 
desfăşurată în cadrul 
campaniei „ Cunoaşte-ti 
drepturile! Respectă-ti 
Obligaţiile! 

2. Casa Corpului Didactic Bihor Formare profesională cadre 
didactice 

3. Asociaţia EDUBIZ Oradea Derularea de proiecte pentru 
orientarea profesională a 
elevilor 

4. Asociaţia „ Centrul Step by Step pentru educaţie şi 
dezvoltare profesională "Bucureşti 

Derularea Alternativei 
Educaţionale Step by Step în 
învăţământul primar 

5. Biblioteca „ Octavian Goga" Aleşd Derularea de proiecte 
educative, lansări de carte, 
activităţi culturale 

6. Primăria Oraşului Aleşd Derularea activitatilor 
culturale- educative -proiecte 
educaţionale. 

7. Biserica Ortodoxă „ Sfântul Ioan Botezătorul" Aleşd Activităţi commune, proiecte 
privind păstrarea tradiţiilor-
valorilor de sărbători- Paşte-
Crăciun; 
Derularea activităţilor 
caritabile ( Proiecte)pentru 
anumite familii cu situaţia 
materială precară 

8. Universitatea Babeş Bolyai Cluj - Napoca Promovarea Ofertei 
Educaţionale pentru elevii 
liceeni 

9. Universitatea de Vest Timişoara Promovarea Ofertei 
Educaţionale pentru elevii 
liceeni 

10. Universitatea Oradea Promovarea Ofertei 
Educaţionale pentru elevii 
liceeni- derularea de proiecte 
educaţionale cu diferite 
Facultăţi( Economic-
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Electronică- Energetică 
11. HOLCIM România Derularea proiectelor de 

orientare profesională elevi-
cadre didactice- realizarea 
practicii elevilor din clasa a 
Xl-a şi aXII-a domeniul 
electric si mecanic. 

» 

12. Asociaţia „ Şcoala de Valori "Bucureşti Derularea de Proiecte de 
Orientare profesională elevi-
cadre didactice . 

13. Gyulai SZC Szekely Mihaly Szakgimnaiuma Sarvas -
Ungaria 

Depunere proiect Interreg 
Hungary 

14. Neiva Luz Rua da Estrada Nova, 244, 4750-013 
Barcelos - Portugalia 

Partener în derularea 
proiectului nr.2017-l-R001-
KA102-036786 „DRUM 
DESCHIS CĂTRE O 
FORMARE 
PROFESIONALĂ DE 
SUCCES "Proiect 
ERASMUS +, pentru elevii 
clasei a Xl-a mecanic 
întreţinere şi reparaţii instruire 
practică 

15. Associaţao Intercultural Amigos da Mobilidade -
Barcelos - Portugalia 

Partener intermediar pentru 
derularea proiectului 
ERASMUS + „ Drum deschis 
către o formare profesională 
de succes ".2017-1-R001-
KA102-036786 „ 

16. David Octävio Martins da Costa Barcelos -Portugalia Partener de practică pentru 
elevii din cadrul specializării 
mecanic auto clasa a XI- a 
învăţământ profesional 

17. Organization for Promotion of European Issues-
Paphos - Cypru 

Partener intermediar pentru 
derularea proiectului 
ERASMUS + „ Drum deschis 
către o formare profesională 
de succes ".2017-1-R001-
KA102-036786 „ 

18. P. Kousios Electrical Ltd, Machera 28B, Country 
Cyprus, post code 2040 
City: Nicosia 

Partener în derularea 
proiectului nr.2017-l-R001-
KA102-036786 „DRUM 
DESCHIS CĂTRE O 

72 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
Aleşd, Str. Ciocârlie», ar. 4, cod 415100, tel: 0259 342332, «ax: 0259 342333 

f «aii: tke«ale*d I yahoo.coa, «d>: mnr.ctaksd.ro 

FORMARE PROFESIONALA 
DE SUCCES "Proiect 
ERASMUS +, pentru elevii 
clasei a Xl-a tehnician 
electrotehnist 

19. Auto Clinic Garage Ltd INDUSTRIAL AREA AYIAS 
MARINOUDAS No 2 Paphos - Cypru 

Partener de practică pentru 
elevii din cadrul specializării 
mecanic auto clasa a XI- a 
învăţământ profesional 

Nr. 
Crt. 

Parteneri /agenţi economici Scopul 

1. S.C.Kaptalani Robert&Andreea S.R.L Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

2. S.C.Ronedania Baron Park S.R.L Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

3. S.C.Anacarina.prod.com S.R.L Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

4. S.C.Olimptom impex S.R.L Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

5. S.C. Fildenis S.R.L Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
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Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

6. S.C.Aureola S.R.L Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

7. S.C. Bonavilla Complex S.R.L Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

8. S.C.RĂZVI SERVICE-ALEŞD Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

9. S.C.BARA BEST SERVICE S.R.L - ALEŞD Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

10. S.C.AUTOCLASIC MAN SERVICE SRL- ALEŞD Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

11. S.C.PLEXUS ORADEA Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
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Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

12. S.C.HOLCIM ROMANIA S.A.-CIMENT ALE§D Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

13. S.C.LARA S.A. ALE§D Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

14. S.C.HELIOS S.A.A§TILEU Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

15. BLUE CONTAINER S.R.L.- ALESD Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 
înfiinţarea şi susţinerea 
funcţionării învăţământului 
Dual 

16. Euro Cosmetics - Alesd Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 

17. Spitalul Orasenesc Alesd Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 

18. MPS Chistag Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 
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Stabilirea Curriculumului în 
Dezvoltare Locală 

19. Remat Chistag Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 

20. Salubri S.A Alesd Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 

21. Primaria Oraşului Alesd Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 

22. Primaria Comunei Şinteu Organizarea activităţii de 
instruire practică a elevilor 

23. Asociaţia West Proffesional Oradea Organizează şi facilitează 
instruirea practică pentru 
elevii de la învăţământul 
profesional dual şi profesional 
cu platform industrial Oradea. 

LI.3.f.Orientarea profesională a tinerilor se face prin proiectul „SKILLS FOR JOBS" pentru 

clasele a X-a şi a Xl-a, în parteneriat cu Oficiul Forţelor de muncă Cluj Napoca, proiecte 

europene Erasmus+ , sau prin seminarii cu elevii claselor a VlII-a, a Xl-a şi a XII-a privitoare la 

alegerea carierei (Universitatea de Stat din Oradea, Universitatea Tehnică Cluj, Unversitatea 

„Babeş Bolyai Cluj - Napoca). Psihologul şcolar şi diriginţii le oferă elevilor , de asemenea, un 

sprijin în proiectarea viitorului profesional, prin activităţi de orientare şi consiliere profesională. 

II.3.g.Parteneriate cu agenţii economici 

se realizează prin colaborarea cu S.C. Holcim (Romania) S.A. Ciment Aleşd, Helios S.A Aştileu 

S.A , Electrica Oradea, S. C. Celestica Oradea dar şi agenţi economici din zonă. 

Parteneriatele cu S.C. Holcim (România) S.A., Direcţia de Sănătate Publică Bihor, S.C. 

Salubri S.A., Asociaţia Naţională Antidrog (ANA), Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, DSP 

împreună cu medicul şcolar au urmărit iniţierea elevilor în domeniul protecţiei mediului sau al 

educaţiei pentru sănătate. 

Cadrele didactice ale Colegiului Tehnic „Alexandru Roman" se preocupă de 

conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, 
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de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural. De aceea, au fost organizate activităţi 

în parteneriat cu: Biblioteca Oraşului Aleşd, Asociaţia Generation -Europe Bucureşti. O altă 

modalitate de dezvoltare a abilităţilor de comunicare în limbile engleză, franceză şi germană au 

fost proiectele de tip ERASMUS+, care au facilitat întâlnirea elevilor noştri cu elevi din Italia şi 

Ungaria, Suedia, Rusia, Estonia. Elevii claselor de la profilul Tehnician în activităţi financiare 

au avut oportunitatea de a merge în schimb de experienţă în Suedia, au derulat proiectul 

ERASMUS+ „ LIFE IS A PROJECT, BE AN ANTREPRENEUR, MAKE IT 

SUCCESSFUL"în parteneriat cu 8 ţări din Uniunea Europeană. 

Elevii din clasele a Xl-a Tehnician electrotehnist şi mecanic auto au participat pe o 

perioadă de 2 ani la stagii de pregătire practică prin proiectul ERASMUS+ - „Drum deschis 

către o formare profesională de succes"în Cipru şi Portugalia, cu un grup ţintă de 48 elevi în 

două mobilităţi. 

II.3.h.Prevenirea delicvenţei şi combaterea violenţei în mediul şcolar au fost temele 

întâlnirilor şi ale activităţilor organizate în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliţie, Poliţia 

de proximitate, Direcţia Judeţeană de Asistenta Socială şi Ocrotirea Copilului Bihor şi 

Judecătoria Bihor. 

II.3.i.Asigurarea calităţii în cadrul unităţii şcolare 

în şcoală există Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, înfiinţată prin decizie a 

directorului. C.E.A.C. este subordonată direct Consiliului de Administraţie al C.T.Alexandru 

Roman Aleşd. 

Conform ordinului MEC nr. 4889/09.08.2006 şi a Legii 87/2006 din C.E.A.C. fac parte 

3-4 cadre didactice, un reprezentant al părinţilor, un reprezentant al sindicatului, un reprezentant 

al elevilor, un reprezentant al comunităţii locale, un reprezentant al minorităţilor naţionale(dacă 

este cazul) şi un reprezentant al mediului de afaceri/partener social (dacă este cazul). 

Cadrele didactice care fac parte din C.E.A.C. au fost alese prin vot secret de către 

Consiliul Profesoral pentru o perioada de 2 ani, în conformitate cu criteriile stabilite de Consiliul 

de Administraţiexel puţin gradul didactic II; competenţe digitale; calificativ foarte bine pe 
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ultimii patru ani, competenţe profesionale,intelectuale şi morale; bună reputaţie în şcoală şi 

comunitate,adept al muncii de calitate. 

Prin politica în domeniul calităţii urmărim satisfacerea cu responsabilitate a dorinţelor şi 

aşteptărilor clienţilor noştri: elevi, agenţi economici, comunitatea locală, prin concentrarea 

eforturilor în direcţia creşterii calităţii procesului didactic, dezvoltării culturii instituţionale şi 

manageriale responsabile şi pregătirii absolvenţilor la nivelul standardelor de pregătire 

profesională şi a necesităţilor mediului economico-social, în condiţiile respectării reglementărilor 

în vigoare, a folosirii optime a resurselor şi a motivării corpului profesoral. 

Ţelul nostru îl reprezintă performanţele pe care le obţin elevii şi absolvenţii noştrii, cât şi 

renumele nostru în învăţământul bihorean. De aceea întreaga activitate a organizaţiei noastre este 

bazată pe următoarele principii: 

Managementul calităţii care asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează 

îmbunătăţirea continuă a acestora; 

Responsabilităţile managementului-şcoala asigură un management eficient în ce priveşte 

calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului / învăţării; 

Managementul resurselor-şcoala oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, oferindu-le sprijin; se 

asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat; 

Proiectare şi dezvoltare -şcoala este receptivă faţă de nevoile elevilor, agenţilor economici, 

comunităţii 

Predare şi învăţare -şcoala oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină 

toţi elevii 

Evaluarea şi certificarea învăţării-în cadrul şcolii se utilizează procese eficace de evaluare şi 

monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor 

Măsurare şi analiză -performanţele şcolii sunt monitorizate , evaluate şi îmbunătăţite prin 

asigurarea calităţii şi autoevaluare 

Feedback şi schimbare -procesul de autoevaluare a organizaţiei are drept scop 

planificarea îmbunătăţirilor ce urmează a fi implementate şi monitorizate . 

Prin politica adoptată în domeniul calităţii urmărim: 

• îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ; 
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dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare extrabugetare; 

îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii cât mai 

bune de studiu pentru profesori şi pentru elevi; 

creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin îmbunătăţirea organizării muncii, asigurarea 

surselor de informare actuale, stimularea materială şi perfecţionare continuă; 

îmbunătăţirea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale din diferite domenii: 

economic, cultural, social, administrativ; 

creşterea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor; 

îmbunătăţirea comunicării între corpul profesoral şi elevi. 
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CAPITOLUL III 

ANALIZA SWOT ŞI PRIORITĂŢILE STRATEGICE PANĂ IN ANUL 2020 

PUNCTE TARI 
- Număr ridicat de elevi înmatriculaţi (1012). 

- Managmentul educaţional modern bazat pe 
competenţa profesională, o bună colaborare 
directori- consiliul de administraţie - cadre 
didactice. 
-Existenţa spaţiilor necesare pentru toate 
nivelurile de învăţământ( preşcolar, 
primar,gimnazial,liceal, profesional) 
- Un nivel mai scăzut al abandonului şcolar. 

-Rezultatele la examenele de certificare a 
competenţelor profesionale susţinute de elevii 
absolvenţi ai liceului, dau posibilitatea 
integrării cu succes pe piaţa forţei de muncă 
în zona Aleşd dar şi pe platforma industrială 
Oradea. 
-Implicarea Consiliului Reprezentativ al 
Părinţilor şi a comunităţii locale in 
problemele şcolii, contribuind la dezvoltarea 
unităţii, promovarea ofertei educaţionale şi 
stimularea performanţei. 
- Implicarea Consiliului elevilor în 
complexitatea vieţii şcolare. 

-Dotarea cu tehnologie informatică, existenţa 
a 4 laboratoare cu 120 de posturi. 
-CEAC de la Colegiul Tehnic a 
realizat declaraţia de politici privind calitatea, 
subliniind că misiunea şcolii este de a pregăti 
specialişti în toate domeniile cerute pe piaţa 
forţei de muncă locală, dar şi europeană cu 
solide cunoştinţe ştiinţifice , tehnice şi 
cultural-umaniste valoroase, de a se integra în 
societatea românească şi europeană. 
-Sunt elaborate misiunea, viziunea şi valorile 
organizaţiei prin consultare, scopurile stabilite 
având la bază obiectivele locale, regionale, 
naţionale şi europene. 

PUNCTE SLABE 
• lipsa spaţiilor pentru activităţi cu copii cu 
CES şi ADHD. 
• este necesară o mai bună dotare a cabinetelor 
şcolare pe discipline si înfiinţarea lor acolo unde 
nu sunt. 
• Lipsa unui internat în cadrul instituţiei şcolare, 
fiind elevi din zonele limitrofe, din Şinteu, 
Şerani, Bulz, Negreni, Poieni,care necesită 
cazare pe perioada şcolarizării. 
• Dificultate în protejarea patrimoniului şi a 
resurselor umane datorită numărului prea mic de 
posturi nedidactice (îngrijitori, muncitori de 
întreţinere) 
• Desfăşurarea orelor de laborator tehnologic cu 
întregul efectiv de elevi 
• Dotarea celor 2 ateliere mecanic si electric 
doar cu echipamente portabile, pentru uzul 
didactic 
• Refuzul unor agenţi economici de a permite 
efectuarea stagiilor de pregătire practică a 
elevilor. 
• Există o slabă preocupare a unor parteneri 
economici la dezvoltarea şi participarea la 
programele de învăţare. Şcoala nu poate să 
oblige agenţii economici locali la încheierea 
unor parteneriate care să - i oblige mai mult în 
eficientizarea activităţilor comune cu şcoala. 
• Incapacitatea unor elevi de a lua o decizie 
privind perspectivele şi traseele de formare 
profesională 
• Insuficienta pregătire a cadrelor didactice în 
accesarea resurselor financiare prin Fondurile 
Structurale ale UE şi conservatorismul, 
rezistenţa la schimbare a acestora 
• Participarea elevilor în număr restrâns la 
diferite concursuri şi olimpiade 
• Insuficienta implicare a părinţilor care au copii 
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-Managementul a adoptat un sistem de 
conducere deschis, flexibil, bazat pe 
cooperare, consultare si implicarea tuturor 
factorilor interesaţi. 
-Şcoala este dotată cu bibliotecă şi Centru de 
documentare şi informare. 

Elevii au acces nelimitat la INTERNET. 

-Fondurile financiare primite sunt 
redirecţionate spre achiziţionarea de fond de 
carte de specialitate, echipamente IT şi 
îmbunătăţirea bazei materiale . 

-în realizarea programului de învăţare, 
managementul şcolii, pentru a asigura 
siguranţa elevilor, consiliul de administraţie,a 
hotărât montarea unui sistem de supraveghere 
cu cameră video în cele 3 corpuri ale şcolii si 
curte, în total şcoala beneficiază de 42 camere 
de supraveghere şi 18 camere interioare sistem 
folosit şi pentru examenele naţionale. 

-în urma raportului de monitorizare externă pe 
anul şcolar 2019-2020 CEAC şi toate 
catedrele şi-au întocmit planurile operaţionale 
pe baza analizelor SWOT. Planul operaţional 
al şcolii a fost întocmit pe baza analizei şi 
planurilor catedrelor şi compartimentelor. 
Organizarea internă a unităţii de învăţământ şi 
Comisia CEAC a fost stabilită conform 
reglementărilor Legii asigurării calităţii. 
-în realizarea politicilor şi procedurilor s-a 
ţinut cont de cerinţele interne şi externe, 
alegându-se din totalitatea procedurilor unele 
prioritare; oferta şcolii s-a elaborat pe baza 
PLAI; PRAI şi cerinţelor locale.Unele politici 
şi proceduri sunt respectate, monitorizate, 
analizate şi îmbunătăţite, dar nu toate părţile 
interesate contribuie la acest proces. 

-Evaluarea calităţii pe compartimente se 
realizează semestrial, prin analiza activităţii la 
sfârşitul fiecărui semestru în şedinţe de 
catedră, şedinţe ale consiliilor de 
administraţie, iar diseminarea se realizează în 

în clasele terminale, (evaluare naţională şi 
bacalaureat în monitorizarea lor) 
• Vulgaritate şi agresivitate în gesturi şi limbaj 
din partea unor elevi 
• Lipsa de motivaţie în atragerea de sponsori 
• Neimplicare şi dezinteres din partea unor 
diriginţi în susţinerea orelor de consiliere şi 
orientare într-un mod atractiv pentru elevi 
• Creşterea fenomenului de absenteism la nivel 
liceal 
• Lipsa programelor destinate educaţiei adulţilor 
la nivel de şcoală. 
• Activitatea în şcoală se desfăşoară conform 
ţintelor strategice propuse. Se realizează 
monitorizarea programelor de învăţare cu 
regularitate. Managementul îşi monitorizează 
performanţa, dar nu întotdeauna reuşeşte să 
urmărească realizarea măsurilor de îmbunătăţire. 
• Dependenţa financiară de consiliul local 
îngrădeşte autonomia managementului. 
• Este dificil de realizat fişe de progres pentru 
toţi elevii dintr-o clasă datorită numărului mare 
de elevi şi a programei şcolare foarte încărcate. 
Aici este mai uşor de stabilit ţinte individuale de 
recuperare pentru realizarea progresului şcolar. 
• Colectarea feedback-ului nu este regulată. 
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consiliile profesorale. 

-Activităţile Comisiei CEAC au fost 
diseminate în consilii profesorale şi şedinţe de 
catedră şi au fost puse în practică prin 
realizarea de parteneriate viabile cu agenţi 
economici, cu şcoli, cu universităţi, cu 
reprezentanţi ai comunităţii locale, pentru 
diseminarea exemplelor de bună practică. 

-în şcoală se promovează egalitatea şanselor, 
atât în ceea ce priveşte elevii, cât şi profesorii. 
Se aplică sistemul culturii profesioniste în 
realizarea comisiilor pe probleme, în scopul 
respectării aptitudinilor fiecăruia, pentru 
obţinerea performanţei. 

-Conducerea şcolii se implică în adaptarea 
programelor de învăţare la condiţiile concrete 
în care şcoala îşi desfăşoară activitatea prin 
revizuirea ofertei educaţionale anual şi 
adaptând planul de şcolarizare. 

-Echipa managerială monitorizează permanent 
calitatea predării, instruirii practice şi 
învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile 
oferite de organizaţie. 
-Şcoala oferă elevilor o vastă ofertă 
educaţională, iar programele de învăţare 
CDS/CDL sunt elaborate astfel încât să fie 
atinse competenţele SPP, prin consultarea cu 
toţi factorii interesaţi. 
-Predarea intensivă a limbii engleze la clase 
cu specializarea: filologie. 
-Introducerea unei a treia limbi străine la 
clasele de gimnaziu şi liceu limba germană. 
-Numărul mare de absolvenţi ai liceului 
admişi in învăţământul superior . 
-Managementul acţionează pentru 
identificarea elevilor cu potenţial în atingerea 
performanţei şi îi sprijină în obţinerea ei. 

-Există un sistem informaţional bine structurat 
care asigură comunicarea in cadrul 
organizaţiei, dar şi cu factorii externi. 
-Oferta educaţională a şcolii este proiectată 
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astfel încât să satisfacă nevoile agenţilor 
economici şi este adaptată cerinţelor de pe 
piaţa muncii. 
-Programele sunt centrate pe elev, pe formarea 
competenţelor şi deprinderilor îmbinând 
instruirea practică cu cea teoretică. 
-Toate programele de învăţare realizează 
legătura între cele trei componente ale actului 
educaţional, astfel încât orice îmbunătăţire a 
unei componente determină revizuirea şi 
îmbunătăţirea celorlalte două. 
-Programele de învăţare sunt dezvoltate în 
baza feed-back-ului primit de la toţi actorii 
educaţionali( comunitate, agenţi economici, 
elevi, familie). 
-Tuturor elevilor le sunt puse la dispoziţie 
informaţii privind: profilul şi calificările 
obţinute în urma absolvirii claselor de la 
învăţământul profesional şi dual, claselor a 
XII-a, cât şi în urma absolvirii ciclului inferior 
al liceului. 

-în procent de 100% elevii claselor de început 
au fost evaluaţi prin teste predictive, la nivel 
de catedră, în scopul stabilirii punctului de 
referinţă al performanţei obţinute în şcoală, al 
nivelului de cunoştinţe şi a nevoilor 
individuale. De asemenea, sunt determinate 
stilurile de învăţare de către profesorii diriginţi 
în scopul planificării programului de învăţare 
adecvat nevoilor elevilor în proporţie de 
100%. în timpul anului au fost identificaţi 
elevii cu nevoi educaţionale speciale , 
realizând programe remediale pentru ei. 

-Există un sistem organizat de a acorda sprijin 
elevilor în rezolvarea problemelor personale 
prin intermediul cabinetului de consiliere, 
cabinetului medical, al profesorilor diriginţi. 
Orientarea şi consilierea privind cariera pe 
durata şcolarizării se realizează permanent de 
consilierul şcolar, profesorii diriginţi, 
profesori, maiştri instructori. 

-Şcoala are încheiate un număr de 50 
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parteneriate cu agenţii economici din zonă 
pentru instruirea practică a elevilor; 2 
protocoale cu instituţiile locale(Primărie, 
Politia), Parteneriate cu părinţii, cu Asociaţia 
Prodidactium de părinţi la nivel de şcoală. 

-Resursele financiare ale şcolii sunt 
distribuite pentru îmbunătăţirea bazei 
materiale şi a programelor de învăţare. 
-Cheltuielile din anumite capitole de buget(de 
formare, de dotare, etc) sunt monitorizate 
eficient în scopul obţinerii valorii în schimbul 
banilor. 
-Există comisiile SSM, şi protecţie civilă 
având drept scop gestionarea, monitorizarea şi 
evaluarea siguranţei resursei umane. Există o 
planificare a claselor, astfel încât să fie 
utilizate la maximum echipamentele şi spaţiile 
de specialitate. 

-Personalul didactic demonstrează că are 
cunoştinţe şi experienţă actualizată, care să-i 
permită desfăşurarea eficace a predării, 
învăţării şi evaluării. Acest lucru este remarcat 
mai ales la personalul cu o mai mare vechime 
în şcoală. 
-La nivelul tuturor structurilor şi angajaţilor 

au fost elaborate fişe de post astfel încât întreg 
personalul cunoaşte obiectivele şi sarcinile. 
-Membrii personalului participă activ la 
activităţi metodice. 
-Cadrele didactice favorizează un climat de 
lucru eficient la clasă privind managementul 
clasei, comunicarea, negocierea conflictelor, 
autocunoaşterea. Ca urmare a acestui fapt la 
clasă se realizează o bună comunicare 
profesor-elev. în cadrul catedrelor există o 
foarte bună comunicare între profesorii cu 
experienţă şi cei debutanţi. 

-Evaluarea personalului asigură un feed-back 
asupra practicilor de lucru la nivelul catedrelor 
şi compartimentelor. 

-Cadrele didactice cunosc principiile învăţării 
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centrate pe elev şi le aplică în cadrul lecţiilor. 
Se aplică o gamă variată de strategii de 
predare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
individuale de formare. Datorită desfăşurării 
orelor de instruire la agenţii economici şi a 
activităţilor extracurriculare se aplică de foarte 
multe ori învăţarea în diferite conteste. 

-Elevii sunt ajutaţi să devină conştienţi de 
propriile puncte tari şi slabe. Cunoscându-şi 
propriile puncte tari, toţi elevii (şi cei cu 
situaţie şcolară deficitară) au curajul să se 
implice în activităţi extraşcolare din domenii 
care îi interesează. Prin activitatea Consiliului 
elevilor se încurajează implicarea şi 
responsabilizarea acestora în propriul proces 
de învăţare. 

-Evaluarea sumativă este corectă şi exactă, 
deoarece este utilizată pentru a monitoriza 
progresul elevilor. Elevii conştientizează 
eşecul sau progresul şi sunt ajutaţi pentru a-şi 
îmbunătăţi performanţa. 

-Autoevaluarea se realizează la nivel de 
catedre, compartimente, şcoală şi este urmată 
de întocmirea planului de îmbunătăţire. 
-Evaluarea externă se desfăşoară conform 
metodologiilor în vigoare, astfel s-a declanşat 
procedura de evaluare externă pentru anul 
şcolar 2019-2020. 

-Desfăşurarea sistematică a orelor de pregătire 
suplimentară în vederea susţinerii examenelor 
naţionale prin PROIECTUL ROSE şi activităţi 
susţinute de pregătire. 
-Existenţa unui registru de consiliere a tuturor 
persoanelor consiliate. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Şcoala pune la dispoziţie cea mai variată ofertă 
educaţională dintre şcolile din zonă. 
• Implicarea în programe de parteneriat pe plan 
local şi internaţional. 
• Creşterea responsabilităţii şcolii noastre faţă 
de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi 
diversificarea implicării acesteia în viaţa comunităţii 
locale 
• Corelarea curriculumului la clasele de 
învăţământ tehnologic şi cu cerinţele agenţilor 
economici. 
• Atragerea de noi surse de finanţare prin 
sponsorizări, proiecte europene. 
• Participarea diriginţilor şi a învăţătorilor la 
cursuri de perfecţionare în consiliere şi orientare. 
• Crearea unor posibilităţi de dezvoltare în 
carieră a cadrelor didactice pe principiul că într-o 
şcoală învaţă deopotrivă elevii şi profesorii. 
• Obţinerea unei baze didactice şcolare 
conform standardelor de calitate europene. 
• Valorificarea eficientă a dotărilor deja existente 
• Utilizarea serviciilor oferite de profesorul psiholog 
în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică 
• Oferirea unor servicii de calitate privind 
informarea şi consilierea carierei prin programe 
specifice în cadrul cabinetului de asistenţă 
psihopedagogică dar şi prin abilitarea diriginţilor cu 
cunoştinţe şi deprinderi specifice acestui domeniu 
• Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea locală, prin 
susţinerea în comun a unor proiecte de reabilitare a 
clădirilor şi obţinerea autorizaţiei ISU. 
• Stabilirea unor relaţii de colaborare cu agenţii 
economici, AJOFM Bihor. 
• Elaborarea unor programe şi lectorate pentru 
părinţi 
• Utilizarea în timpul cursurilor a unor mijloace 
moderne de predare şi învăţare 
• Dotarea corespunzătoare a CDI-ului, mărirea 
spaţiului centrului. 
• Implicarea copiilor cu CES şi a celor proveniţi din 
categorii defavorizate în activităţi care să le mărească 

Creşterea concurenţei datorită 
înfiinţării unor clase cu 
profilurile şcolii noastre, în 
regiunile limitrofe. 
Scăderea nivelului economic în 
oraşul Aleşd. 
Reducerea populaţiei şcolare 

datorită plecării elevilor în 
străinătate. 
Reticenţă din partea unor părinţi 
şi elevi privind utilitatea 
programelor de consilierea 
carierei şi necesitatea implicării 
lor în acest proces. 
Neimplicare în scrierea de 
proiecte cu finanţare europeană, 
a cadrelor didactice. 
Interesul încă scăzut al 

agenţilor economici pentru 
desfăşurarea programului de 
practică a elevilor şi pentru 
încadrarea în muncă a 
absolvenţilor, în zona Aleşd. 
Creşterea îngrijorării 
personalului privind 
posibilitatea pierderii locului de 
muncă. 
Schimbări dese în politica 
educaţională, cu consecinţe 
negative asupra procesului 
instructiv - educativ. 
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şansele de integrare şcolară şi socio-profesională. 
• Sporirea şi diversificarea activităţilor extraşcolare 
şi extracurriculare , inclusiv a programelor de 
voluntariat la nivel de şcoală şi comunitate 
• Stabilirea unor parteneriate şi proiecte cu Poliţia 
de proximitate în vederea stopării fenomenului de 
absenteism şi prevenirii delincvenţei juvenile 
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CAPITOLUL IV 

PRIORITĂŢI ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 
IV. 1.Rezumatul principalelor aspecte ale procesului de dezvoltare 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului, preşcolar, primar, gimnazial,liceal,profesional 
şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltarea în continuare, dar a scos 
în evidenţă şi unele probleme: 

• infrastructura clădirii principale nu este reabilitată în totalitate, fiind în curs de reabilitare până la sfârşitul anului 2020 se va incheia.; 
• dotarea unor laboratoare şi cabinete, nu este adaptată în totalitate noilor cerinţe( cabinet chimie,istorie, limbi moderne); 
• populaţia şcolară este în scădere; 
• dezinteresul părinţilor şi implicit al elevilor faţă de unele domenii de pregătire din învăţământul profesional în funcţie de cererile 

agenţilor economici; 
• adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate la nivel zonal; 
• creşterea gradului de adecvare a competenţelor absolvenţilor IPT la nevoile pieţei muncii 
• îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră 
• dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională şi mai ales în formarea şi pregătirea elevilor; 
• necesitatea reabilitării internatului şi a unei săli de spectacole. 

Au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de 
Acţiune al Şcolii. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala noastră, pot fi grupate astfel: 
1. Priorităţi regionale şi locale stabilite prin ţintele strategice, atinse prin planurile operaţionale din perioada 2019-2020 care necesită 

dezvoltare în continuare până la sfarsitul anului 2020: 
• Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii şi a comunităţii aleşdene; 
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• Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a tinerilor; 
• Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 
• Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate; 
• Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic, în 

funcţie de nevoile identificate; 
• Asigurarea calităţii şi formarea competenţelor profesionale prin pregătirea elevilor din învăţământul profesional şi tehnic prin 
proiecte ERASMUS+, ROSE 

2. Priorităţi identificate pentru intervalul 2019 - 2020: 
• Reducerea absenteismului; 
• îmbunătăţirea ritmicităţii notării; 
• Revizuirea periodică a ofertei educaţionale a şcolii; 
• Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţii muncii; 
• Optimizarea relaţiei şcoală - comunitate, pe bază de parteneriate; 

• Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat şi evaluare naţională; 

IV.2.REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

• Asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ 
• Optimizarea procesului de implementare a documentelor din PLAI 2019 
• Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 
• Dezvoltarea resurselor umane şi cuprinderea acestora în sistemul de formare continuă 
• îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 
• Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, dar şi cei de la 

învăţământul teoretic, elevii clasei a VUI-a. 
• Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 
• Integrarea elevilor din medii defavorizate 
• Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev 
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• Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 
• îmbunătăţirea accesului la informare 
• Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii 
• Orientarea şi consilierea elevilor privind cariera 
• Implementarea şi derularea de proiecte de prevenire a abandonului şcolar şi combatere a violenţei în şcoală. 
• Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe, Eramus+; 
• Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări ateliere, laboratoare, informatizare bibliotecă, mobilier, 

obţinerea resurselor extrabugetare din activitatea atelierelor şcoală) 

IV.3.REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE PE DOMENII 

Curriculum 

• Aplicarea strategiilor didactice moderne; 

• Realizarea ofertei de CDS/CDL prin promovarea unui curriculum elaborat de şcoală care să răspundă nevoilor comunităţii şi 

dezvoltării antreprenoriale personale a elevilor; 

• Utilizarea de produse curriculare adecvate formării diferenţiate; 

• Elaborarea ofertei educaţionale în conformitate cu documentele de planificare regionale şi locale; 

• Organizarea de activitatăţi educative şcolare şi extraşcolare; 

• Obţinerea autorizării pentru noi specializări pe domeniul tehnic. 

Resurse umane 

• Responsabilizarea cadrelor didactice asupra rolului lor în şcoală şi societate; 
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• Formarea continuă a cadrelor didactice; 

• Asigurarea unui management educaţional activ participativ; 

• Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională; 

• îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală şi beneficiarii de educaţie; 

• Oferirea de şanse egale în educaţie; 

Resurse materiale si financiare 

• Utilizarea eficientă a resurselor existente; 

• Atragerea de fonduri extrabugetare; 

• Asigurarea unei ambianţe plăcute şi climat de confort fizic şi psihic; 

• Realizarea de proiecte pentru procesul de reabilitare clădirea principală şi internat, prin solicitarea de la Consiliul Local Aleşd a unei 

sume de 2 miliarde lei la capitolul investiţii prin proiectul PNDL 2 - până la sfarsitul anului 2020. 

Comunitate 

• Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, comunitatea locală, alte instituţii de învăţământ; 

• Consultarea beneficiarilor indirecţi de educaţie în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii; 

• Extinderea colaborării cu alte şcoli din judeţ/ţară; 

• Obţinerea statutului de şcoală europeană. 

91 



CAPITOLUL V 

PRIORITĂŢILE, OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE STRATEGICE ALE COLEGIULUI TEHNIC 
..ALEXANDRU -ROMAN" 2015-2020 

OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a documentului PLAI 
Ţinta 1.1.: Implementarea măsurilor PAS/PLAI 
Rezultate măsurabile 
PAS-ul afişat pe site-ul şcolii, 
Rapoarte de monitorizare a PAS 
PAS realizat în termen şi în concordanţă cu cerinţele şi recomandările PLAI 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 
A. 1.1.1.Realizarea PAS în termenul stabilit şi cu respectarea recomandărilor PLAI 
-finalizarea procesului de reactualizare PAS în termen, conform cerinţelor stabilite de PLAI Director 
-avizarea PAS în termen în cadrul CA 
-asigurarea accesului la PAS a personalului didactic şi didactic auxiliar 
-disemimarea PAS în Consiliul profesoral şi Consiliul reprezentativ al părinţilor 

01 dec 2019 Echipa de elaborare PAS 
CEAC 

A.l.1.2. Asigurarea accesului la informaţii 
-elaborarea unor materiale şi diseminarea acestora în rândul beneficiarilor, astfel: 

• pliante pentru elevii claselor a VUI-a, cu informaţii concrete privind şansele lor de a găsi un loc de 
muncă în cele 4 domenii de calificare, conform nomenclatorului calificărilor profesionale,pliante alternativa Anual până în 

2020 
Ianuarie 
Aprilie 

CA 
CEAC 

educaţională Step by Step, facilităţile oferite preşcolarilor din Grădiniţa cu program prelungit. 
• pliante pentru părinţii elevilor din gimnaziu şi din şcoală, conţinând informaţii care să îi ajute să-şi 

fundamenteze decizia copiilor pe informaţii relevante privind tendinţele pieţei muncii 
• fluturaşi publicitari pentru profesorii diriginţi şi consilierii şcolari, care îi asistă pe elevi în decizia lor 

privind ruta de calificare aleasă după terminarea clasei a IV-a, a VIII-a,a clasei a X-a , a XII-a. 

Anual până în 
2020 

Ianuarie 
Aprilie 

Comisia pentru 
promovarea imaginii 

şcolii 

OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 
Ţinta 2.1.: Analiza gradului de corelare a ofertei şcolii cu recomandările din PLAI, PRAI 
Ţinta 2.2.: Constituirea bazei de date la nivelul şcolii privitoare la cuprinderea absolvenţilor claselor a XII a domeniul tehnic şi teoretic 
Ţinta 2.3.: îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor. 
Rezultate măsurabile 
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Statistici, analize comparative constituite la nivelul şcolii, referitoare la cuprinderea absolvenţilor TVET în învăţământul superior şi pe piaţa forţei de 
muncă 
Numărul elevilor care fac practică la locul de muncă 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

Asigurarea accesului la informaţii structurate, privind şansele de ocupare pentru fiecare grup ţintă prin: 
-publicarea PAS pe sit-ul şcolii, al ISJ Bihor şi acţiuni de diseminare 
-elaborarea unor materiale specifice şi diseminarea acestora în rândul beneficiarilor 

Anual până în 2020 
Octombrie 

Martie 

CA 
Comisia pentru 

promovarea 
imaginii şcolii 

A.2.2.1.Urmărirea ieşirilor din sistem, la nivel de şcoală, cu accent deosebit pe abandonul şcolar 
Realizarea unei evidenţe a absolvenţilor, nominal, cu calificările acestora, şi urmărirea traseului profesional: 
dacă îşi continuă studiile, care este rata de cuprindere într-o formă de învăţământ, nivel superior, şi care este 
rata de abandon în cazul tranziţiilor 

2019 decembrie 
2020 februarie 
pentru analiză 

CEAC 
Diriginţi 

A.2.3.1.Asigurarea calităţii instruirii practice a elevilor 
Realizarea unei evidenţe din care să rezulte numărul de elevi care efectuează practica la agenţii economici şi 
numărul de ore efectuate atât la aceştia cât şi în atelierele de instruire practică ale şcolii, prin care să se 
asigure atingerea competenţelor din SPP 

An şcolar 
2019- 2020 

Director 
Agenţi economici 
Cadre didactice de 

specialitate 
A.2.1.1.Analiza gradului de corelare a ofertei şcolii cu recomandările PLAI şi PRAI 
Realizarea unei analize a proiectului de plan de şcolarizare în raport cu cerinţele PLAI şi PRAI şi prezentarea 
acestui raport în cadrul Consiliului profesoral şi a CA 

Decembrie 2019 
Anual până în 

decembrie 

Director 
CA 

A.2.2.2.Identificarea şi implementarea unor măsuri care vizează creşterea ratei de cuprindere în 
învăţământul obligatoriu şi în învăţământul secundar superior 
Rata de abandon, de pierderi scăzută, cu atenţie specială pentru mediul rural, şi pentru copii fară 
supraveghere din partea părinţilor, din plasament, din tutoriat (copii a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate). 

Rata de cuprindere 
cu ţinta de 100% 
pentru învăţământ 
obligatoriu 95% 
rata de cuprindere 
în învăţământul 
secundar superior 

CA 
Diriginţi 
CEAC 
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OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane şi cuprinderea acestora în sistemul de formare continuă 
Ţinta 3.1.: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane 
Rezultate măsurabile 
Cel puţin o activitate de informare a întregului personal, organizată semestrial 
Adaptarea cadrelor de specialitate la cerinţele angajatorilor pentru minim 30% din numărul acestora 
Număr de persoane instruite 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

A.3.1.1.Organizarea a cel puţin două sesiuni de informare asupra tendinţelor de dezvoltare a sistemului 
şi planificarea măsurilor de intervenţie la nivelul şcolii 
Analiza prognozelor din PLAI şi PRAI în comisiile metodice ale ariei curriculare „Tehnologii şi 
informatică" şi sensibilizarea personalului în vederea întreprinderii unor măsuri de prevenire a efectelor 
nedorite (posibile disponibilizări din cauza schimbării calificărilor sau din cauza regresului demografic) 

Anual până în 2020 
Octombrie 

Martie 

Responsabil arie 
curriculară 

Responsabil comisii 
metodice de 
specialitate 
Responsabil 

formarea continuă 
A.3.1.2.Stagii de formare a cadrelor didactice de specialitate organizate fie la partenerii economici, fie 
în universităţi de profil sau la organizaţii internaţionale de formare profesională în proiecte de mobilitate în 
cadrul programului ERASMUS, proiecte POSDRU 
Organizarea unor stagii de formare a resurselor umane la parteneri, in vederea actualizării competentelor 
tehnice 

2020 

Director 
Universităţi 
Comisia de 

elaborare proiecte 
din şcoală 

OBIECTIV 4: îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 
Ţinta 4.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolii 
Ţinta 4.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire. 
Ţinta 4.3. : Optimizarea procesului educaţional în vederea creşterii cu 2% anual respectiv 8% la finalul proiectului ROSE a ratei de promovabilitate la 
examenul de bacalaureat a elevilor din clasele terminale 
Rezultate măsurabile 
Baza de date referitoare la starea unităţii de învăţământ, listă de priorităţi pentru investiţii, avizate de CA. 



MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC " A L E X A N D R U R O M A N " 
Afeşd, Sfr. Ck>cârt»ct. «r. 4, cod 415100, td: 0259/342332, fax: 0259/342333 

cnad: bccttaleţd'a > aboo.com, wtb: «nrw.ctalcid.ro 

Până în 2020, şcoala trebuie, să corespundă normelor de siguranţă, igienă şi confort pentru elevi. 
Până în 2020, şcoala trebuie să corespundă din punct de vedere al dotării la nivelul standardelor moderne de pregătire profesională, în proporţie de 95% . 
Până în anul 2021 se va creşte cu 8% rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

A.4.1.1.Inventarul necesarului de lucrări de reabilitare a infrastructurii, stabilirea priorităţilor la 
nivelul şcolii. Realizarea unei liste de priorităţi a intervenţiilor viitoare, împreuna cu autorităţile locale, 
ISJ, listă care să fundamenteze investiţiile posibile prin fondurile structurale, bugetul naţional şi local. 

Decembrie 2019 
Reactualizare în fiecare 

an, până în luna 
decembrie 

CA 
ISJ Bihor 

Autorităţi locale 

A.4.2.1.Evaluarea necesarului de dotare cu echipamente şi adoptarea unui plan de acţiune corelat cu 
strategia ofertei de formare pe termen lung. 
Stabilirea domeniilor prioritare de formare, asigurarea continuităţii formarii pentru domeniile pentru 
care au fost realizate investiţii în echipamente, utilizarea resurselor existente 
Stabilirea unui necesar de dotări pentru domeniile prioritare ale şcolii. 

Februarie 2020 
şi reactualizare în fiecare 
an până în luna februarie 

CA 
ISJ Bihor 

Autorităţi locale 

A.4.1.2. Evaluarea costurilor şi identificarea tuturor surselor de finanţare care pot fi accesate, 
asistarea beneficiarilor în vederea realizării unor proiecte care să asigure resursele necesare 2019-2020 

CA 
ISJ Bihor 

Autorităţi locale 

A.4.1.3.Creşterea calităţii serviciilor educaţionale pentru asigurarea progresului şcolar al elevilor 
de liceu în vederea menţinerii unei rate ridicate a procesului de absolvire, de participare şi promovare a 
examenului de bacalaureat prin proiectul ROSE. 

2017-2021 

CA 
ISJ Bihor 

OBIECTIV 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din ÎPT 
Ţinta 5.1.: Toţi elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră. 
Ţinta 5.2.: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, de a oferi servicii de consiliere şi orientare 
Rezultate măsurabile 
Instrumente şi statistici referitoare la opţiunile elevilor, analizate în fiecare an 
Număr de activităţi de informare adresate elevilor şi părinţilor acestora, organizate de cadrele didactice de specialitate în parteneriat cu psihologul şcolar. 
Număr de cadre didactice absolvente al Modulului de formare cu tema Consiliere şi orientare. 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Cine răspunde 

A.5.1.1.Designul instrumentelor prin care elevii să-şi exprime opţiunile privitoare la carieră. Realizarea unor 
chestionare, prin care sa fie investigate opţiunile elevilor, pe parcursul anului şcolar, având rute deschise de 
profesionalizare, respectiv clasa a X-a , a XII-a. încurajarea tinerilor pentru o evaluare a şanselor de ocupare 
după terminare, şi pentru eventuale corecturi ale traseului profesional, cu suport pentru continuarea studiilor şi 
obţinerea unui nivel de educaţie cat mai ridicat. 

Anual noiembrie 

CEAC 
Diriginţi 
Consilier 
psiholog 

A.5.1.2. Inventarierea opţiunilor tinerilor. 
Prelucrarea datelor colectate, realizarea unui feedback câtre elevi, părinţi şi profesori, şi analiza în raport cu 
cererea pieţei şi oferta şcolii. 
Formularea de recomandări către ISJ şi unităţi şcolare gimnaziale, pentru modificări în structura calificărilor. 

Anual noiembrie, 
ianuarie, martie, 

mai 

Diriginţi 
Consilier 
psiholog 

ISJ 
Unităţi şcolare 

A.5.2.1. Cuprinderea cadrelor didactice în cursuri de formare cu tema Consiliere şi orientare pentru carieră. 

Anual până în 
2020, cu o 

eşalonare de 30% 
cadre/an 

CCD, ISJ Bihor 
Responsabil 

formarea 
continuă 

Prioritatea: 
Dezvoltarea bazei didactice pentru învăţământul profesional şi tehnic, 

OBIECTIV: 6.Realizarea dotării cu echipamente adecvate pentru atelierul Electric, Mecanic, laborator Automatizări , 
laborator Tehnica Servirii, Gastronomie 

Ţinta 6.1. 
- elevii care sunt inscrişi la învăţământul profesional,dual,domeniul electric, mecanic şi ospătari vânzători în unităţile de alimentaţie să beneficieze 
de o dotare minimală pentru obţinere a competenţelor profesionale nivel III şi IV de calificare conform standardelor şi indicatorilor de funcţionare. 
Context: 
Modificările apărute în legislaţia din sistemul de învăţământ preuniversitar şi învăţământ profesional 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost Sursa de 
finanţare 

Depunerea proiectului de 
realizare a zonelor de lucru 
pentru cele 3 laboratoare 

Realizarea documentaţiei 
necesare pentru obţinerea 
finanţării 

30.10.2019 Directorii 
Membrii Comisiei 
tehnice 

Primăria 
oraşului Aleşd 

Bugetul şcolii 
şi investiţii 
din bugetul 
local 

Verificarea îndeplinirii 
standardelor in vederea 
indeplinirii competentelor 
profesionale. 

Procese verbale, documente 
specifice, observări ale 
activităţilor didactice 

20.05.2020 Membrii comisiei 
metodice tehnice 
Directorii 

Consiliul local 
Agenţi 
economici 

Surse 
extrabugetare 
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CAPITOLUL VI 
CONSULTARE MONITORIZARE EVALUARE 

VI. 1 .MONITORIZARE SI EVALUARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACŢIUNE/PLANULUI OPERATIONAL 

VI. 1.1.Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2019-2020 

Nr. 
crt 

Activităţi Tipul de 
acti-

vitate20 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1. Activitatea 
CEAC 2.1 

5.2. 

îmbunătăţirea activităţii 
CEAC 
Organizarea, realizarea şi 
monitorizarea activităţii 
CEAC 
Revizuirea şi actualizarea 
procedurilor la activitatea 
comisiilor funcţionale din 
scoală 

din 15.10.2019 
- până la 
05.02.2020 

Directori; 
Director adj; 
CEAC; 
Responsabili 
comisii de lucru. 

Număr de proceduri revizuite şi 
elaborate; 
RAEI; 
Raport de autoevaluare; 
Plan de îmbunătăţire. 

2 Dezvoltarea şi 
continuarea 
parteneriatelor 
cu agenţii 
economici şi 
comunitatea 
locală 

6.5. Dezvoltarea şi menţinerea 
parteneriatelor existente. 
Creşterea numărului de 
parteneriate cu agenţii 
economici pentru a oferi 
elevilor o mai bună corelare 
între teorie şi practică. 

din 09.09.2019 
- până la 
24.06.2020 

Comisiile din 
cadrul ariei 
curriculare 
tehnologii; 
Comisia de 
proiecte şi 
parteneriate. 

Creşterea numărului de parteneriate cu 
agenţii economici; 
Existenţa a cel puţin 4 activităţi derulate 
în parteneriat cu instituţii reprezenta-tive 
din comunitate (poliţie, 
penitenciar,direcţia antidrog, direcţia 
pentru sănătate publică etc.) 

3. Diseminarea 
activităţilor 
desfăşurate în 
şcoală şi 
promovarea 
imaginii şcolii 

1.6 

1.11 

Informarea tuturor factorilor 
implicaţi în procesul 
educaţional. Promovarea 
imaginii şcolii prin 
publicarea pe site-ul şcolii a 
tuturor informaţiilor privind 

din 15.10.2019 
- până la 

24.06.2020 

- director, 
- director adj, 
- şefi 
compartimente, 
- resp. 
actualizare site-

Număr de aviziere tematice pentru 
pentru cadrele didactice şi elevi; 
Număr de postări informative pe site-ul 
şcolii, 
Procese verbale şedinţe cu părinţii. 

20 Vezi explicaţie în Instrucţiuni pentru completarea RAEI 
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abonamentele, acordarea 
burselor, precum şi a tuturor 
activităţilor şi evenimentelor 
din şcoală. 

ul şcolii, 
- diriginţi, 
- personal 
administrativ. 

4. Exemple de 
bună practică 
privind probele 
de evaluare. 

1.9 
4.3 
4.6 
4.9 
7.4 

Monitorizarea progresului 
elevilor pentru informarea lor 
în legătură cu progresul 
realizat şi cu modul în care 
îşi pot îmbunătăţi 
performanţa. 

din 15.10.2019 
- până la 
16.05.2020 

şefii de catedră; Numărul de probe de evaluare şi 
autoevaluare. 

5. Participarea 
cadrelor 
didactice la 
activităţi 
metodico-
ştiinţifice 

7.1 
7.2 
7.3 

îmbunătăţirea competenţelor 
de predare în specialitate/alte 
domenii. Dezvoltarea 
abilităţilor de documentare 
ştiinţifică. 

din 16.11.2019 
- până la 
16.05.2020 

Comisia de 
perfecţionare a 
cadrelor 
didactice; 
-şefii de catedră; 

-Număr de cursuri de formare: 10; 
- O activitate metodico-ştiinţifică; 
- Numărul de cadre didactice 
participante la activităţi metodico-
ştiinţifice:2 0. 

6. Monitorizarea 
şi evaluarea 
portofoliilor 
ariilor 
curriculare şi 
catedrelor 

Tip 
cercetare 

Analiza de 
conţinut a 
materia-
lelor de 
suport 

educaţional 
2.5;3.7;4.2; 
4.14;4.15 

îmbunătăţirea activităţii de 
colectare/gestionare a 
documentelor interne. 
Actualizarea permenentă a 
documentelor din portofolii. 

din 15.02.2019 
- până la 
04.04.2020 

-responsabili arii 
curriculare 
/catedre; 
-CEAC; 
- director; 
-director adjunct. 

- existenţa portofoliilor conform 
cerinţelor. 

VI. 1.2. Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS 

în vederea elaborării prezentului plan de acţiune al şcolii procesul de consultare s-a desfăşurat după cum urmează: 

Decembrie 2019 
• consultarea personalului didactic prin şefii de catedră cu privire la: ce doreşte şcoala în viitor, care este şi va fi rolul şcolii în cadrul comunităţii 

locale şi judeţene, etc. 
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• consultarea PRAI şi PLAI 2019/2020 - revizuite 
• consultarea datelor colectate de la Direcţia de Statistică Bihor, AJOFM Aleşd, Primăria Oraşului Aleşd 
• consultarea agenţilor economici 
• consultarea materialelor de analiză prezentate de catedre şi comisii de lucru Octombrie - 2019 revizuire PAŞ 
• elaborarea planurilor operaţionale pe anul şcolar 2019 - 2020, monitorizarea şi evaluarea 
• prima evaluare a rezultatelor se realizează cu ocazia şedinţei de analiză a rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent, prin şedinţa Consiliului 

Profesoral 
• evaluarea rezultatelor la nivelul fiecărei catedre 
• Consiliul de Administraţie va evalua lunar implementarea acţiunilor pe baza informărilor din partea persoanelor responsabile cu desfăşurarea 

acţiunilor 
• în funcţie de efectul acţiunilor şi rezultatele obţinute se vor revizui planurile operaţionale 
• Persoanele responsabile conform planurilor operaţionale, vor întocmi semestrial rapoarte către director menţionând progresul realizat şi 

termenele la care se vor realiza acţiunile. 

• Persoana care va înregistra rezultatele va fi directorul adjunct. 

VI. 1.3. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS 

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

• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
• includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii; • revizuire periodică şi corecţii; 
• se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor compara cu rezultatele aşteptate; 
• se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială, formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea 

instruirii -formării profesionale, calitatea consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de 
formare); 

• se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de timp; 
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• se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa 
proiectului; 

• se vor desfăşură activităţi de bilanţ semestrial; 
• se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere prin intermediul reuniunilor de bilanţ. 
Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul operaţional. 

Rezumând, această activitate este sintetizată în tabelul următor: 

Nr.crt. Acţiune Etape Persoane Participanţi Termen 
responsabile 

1. Consultare Discuţii care să ofere Grupul de Octombrie 
informaţii în vederea lucru Părinţi 
întocmirii planului desemnat Elevi 

prin decizia Personalul şcolii 
directorului Cadre didactice 

C.A. 
Inspectori de 
specialitate 
Agenţii pentru 
ocuparea forţei 
de muncă 
Angajatori 
Angajaţi 

2. Monitorizare Controlarea Manageri Personalul Permanent 
implementării acţiunilor C.A. Didactic 
Măsurarea efectului Comisia Comisia CEAC 
acestor acţiuni pentru Elevi 
Revizuirea acţiunilor în evaluarea şi 
lumina progresului asigurarea 
realizat calităţii 
Raportarea progresului 

http://www.ctalesd.ro
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înregistrat managerilor, 
personalului şi altor 
factori interesaţi 

3. Revizuirea Folosirea constatărilor şi 
concluziilor în vederea 
reactualizării continue a 
planului 
întocmirea planului 
operaţional pentru anul 
şcolar 2019-2020 

Manageri 
CA 

Personalul 
didactic 
Elevi 

Septembrie 
2019 

VI. 1.4. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare a acţiunilor propuse pentru atingerea priorităţilor 

Acţiuni monitorizate Persoane responsabile Persoane implicate Frecvenţa 
monitorizării şi 
datele 
întâlnirilor de 
analiză 

înregistrarea 
rezultatelor 

Acţiunile pentru Prioritatea 1 Director 
Director adjunct 

Agenţi economici 
Şefi catedre 
Membri comisiei 
CDS/CDL 
Membri 
Consiliului de 
Administraţie 

Lunar C.A. 
Ianuarie 2020 
Martie 2020 
Mai 2020 
Iunie 2020 

Şcoli generale 
Agenţi economici 
Comunitate Locală 
Presa 

Acţiunile pentru Prioritatea 2 Director /director 
adjunct 
Membrii comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea 
calitătii 

Şefii de catedre 
Cadre didactice 
Personal didactic 
auxiliar 
CEAC 

Decembrie 
2019 
Martie 2020 
Iunie 2020 

Rapoarte de 
monitorizare 
periodică 
Rapoarte activitate 
catedre şi comisii 
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Propuneri de 
îmbunătăţire 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 3 

Director /director 
adjunct 
Consilier educativ 
Responsabil comisie 
pentru consiliere şi 
orientare profesională 

Psiholog şcolar 
Şefii de catedre 
Diriginţii 

Semestrial 
Decembrie 
2019 
Iunie 2020 

Procese verbale ale 
şedinţelor comisiei 
Dosarul 
consilierului 
educativ 
Contracte / 
parteneriate 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 4 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 
Responsabil comisie 
formare 

Psiholog şcolar 
Profesori 
Diriginţii 
Serviciul 
contabilitate 

Periodic 
Burse 
Cursuri de formare 
Monitorizarea 
elevilor 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 5 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 
Psiholog şcolar 
Diriginţii 

Profesorii 
Elevii 
Părinţii 
Poliţia de 
proximitate 

Permanent Procese verbale 
Proiecte 
Parteneriate 
Monitorizare 
absenţe 

Acţiunile pentru 
Prioritatea 6 

Director 
Director adjunct 
CEAC 

Profesorii 
Elevii 
Părinţii 
Primăria Oraşului 
Aleşd 

Permanent Programe de 
învăţare 
individualizate 
Exemple de bună 
practică 
Fişe de observare a 
lecţiilor 
Grafic utilizare 



MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
Aleţd, Str, Ciocârlie», «r. 4. cod 415100, tel: 0259/342332, fax: 0259/342333 

e mail: Itceoalesd a \ aboo.com. web: mmr.ctalesd.ro 

AEL 

Notă: Parteneri în elaborarea prezentului PLAN DE ACŢIUNE au fost: 
1. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor 
2. Direcţia de Statistică Bihor 
3. A.J.O.F.M. Aleşd 
4. Camera de Comerţ şi Industrie Bihor 
5. Agenţi economici cu domenii de activitate în profilul şcolii 
6. Şefi de catedră, secretar şef, administrator de reţea din cadrul Colegiului Tehnic " Alexandru Roman" Aleşd 
7. Membrii comisiei de revizuire a PAS au fost coordonaţi de director prof. ing. VASILE VALERIA si director adjunct.prof.JOLDEA 

MELANIA 



MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU R O M A N " 
AIe*d, Str. Ciocârliei, ar. 4, cod 415100» td: 0259/342332» fax: 0259 342333 

casaţi: bceoale%d â > ahoo.co», wrb: wvrwr.ctalesd.ro 

ECHIPA DE ELABORARE 

Coordonator: VASILE VALERIA - DIRECTOR 

Membri: 

1. Melania JOLDEA- Director adjunct 

2. Dorina VENTER - consilier educativ şi coordonator comisie diriginţi 

3. Diana IAROŞ - coordonator învăţământ primar 

4. Tatiana MOŢI - coordonator comisia „Tehnologii'' 

5. Gabriela POP - coordonator Consiliul elevilor 

6. Florina VAIDA - coordonator Structura GPP Holcim 

7. Diana IAROŞ - profesor reprezentant Consiliul de administraţie 

8. Robert SZABO-OSVATH- profesor informatică 

9. Anca TODERAŞ - profesor 

10. Cristian ARDELEAN- preşedintele Asociaţiei de părinţi „Prodidactium 

Alexandru Roman", Aleşd 


