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PARTEA I – CONTEXT 

    

 

I.1. FORMULAREA SCOPULUI 

 

Planul de acţiune al şcolii face parte din sistemul de asigurare şi de management al 

calităţii şi descrie modul în care Colegiul Economic „Hermes” Petroşani urmează să-şi atingă 

obiectivele propuse pe de o parte, iar pe de altă parte, reprezintă o modalitate de prezentare a 

rezultatelor şcolii din anul precedent. În acelaşi timp, acesta constituie şi un mijloc de 

comunicare între şcoală şi comunitatea locală, o platformă pentru colaborarea cu principalii săi 

parteneri. Planul de acţiune al şcolii este o cale de a prezenta nivelul de performanţă al şcolii 

către potenţialii clienţi şi către alte părţi interesate. Colegiul Economic „Hermes” Petroşani îşi 

propune: 

- să pună la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire a elevilor pentru domenii 

de mare interes: economic, turism şi alimentaţie, comerţ.  Prin acţiuni de mare responsabilitate şi 

de calitate, vom urmări satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se integreze 

profesional şi să realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din Uniunea Europeană; 

- formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi motivaţiilor necesare învăţării pe parcursul întregii 

şcolarizări şi adaptării la condiţiile restructurării economice, sprijinind în acelaşi timp 

dezvoltarea carierei, a spiritului antreprenorial. 

 

VIZIUNEA 

Colegiul Economic”Hermes”, școală europeană, promovează  învăţarea pe tot 

parcursul vieţii și valorile europene prin îmbinarea echilibrată a tradiției cu inovaţia şi 

continuitatea.  

 

MISIUNEA 

   Colegiul Economic ,,Hermes” din Petroşani oferă beneficiarilor săi o educație de 

calitate în vederea  dobândirii tuturor competenţelor cheie specifice domeniilor de pregătire 

economic, comerţ, turism şi alimentaţie, asigurând şanse egale tuturor  elevilor prin 

promovarea  responsabilităţii, respectului, toleranței, spiritului de echipă, a dialogului, care să 

le permită absolvenților să-şi găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă 

schimbare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
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1.2.1. Particularităţi 

 

 Colegiul Economic „Hermes” din Petroşani este o unitate şcolară recunoscută în judeţul 

Hunedoara şi regiunea de vest:  

o Titlul de excelenţă - Ariile Dezvoltarea şi utilizarea resurselor, Relevanţa ofertei de 

formare a şcolii, Parteneriate cu piaţa muncii şi comunitatea pentru anul şcolar 

2012-2013; 

o Titlul de excelenţă  - Ariile Relevanţă şi Dezvoltare pentru anul şcolar 2013-2014;  

o Titlul de excelenţă - Ariile Atractivitate, Relevanta, Inovare pentru anul şcolar 2017-

2018; 

 Colegiul Economic „Hermes” din Petroşani are trei titluri consecutive de Şcoală Europeană 

(2011, 2014, 2017); 

 Colegiul Economic „Hermes” şcolarizează atât elevi din municipiul Petroşani cât şi din Valea 

Jiului şi chiar din alte judeţe; Elevii din alte localităţi de domiciliu fie fac zilnic naveta fie 

locuiesc la căminul/internat al colegiului; 

 Colegiul Economic „Hermes” este organizat pe principii nediscriminatorii; 

  Admiterea elevilor se realizează în conformitate cu metodologiile şi reglementările legale 

elaborate de M.E.N.; 

 Examenele de absolvire se realizează conform metodologiilor şi reglementărilor legale  

elaborate de M.E.N.; 

 Colegiul Economic „Hermes”oferă și servicii: 

                  -  consiliere psihopedagogică;  

                  - cazare în regim de internat cu servirea mesei la cantină; 

 

 

Date de contact şi poziţionare: 

 

• Adresa: Strada Independenţei, nr. 1A, Petroşani, judeţul Hunedoara 

• Telefon/fax 0254542252 

• Mail: lecohermespet@yahoo.com 

• Site: www.colegiul-hermes-petrosani.ro 

 

 

 

SIGLA 

 
 

 

Poziţionare 
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1.2.2. Scurt istoric 

 

Colegiul Economic ,,Hermes” este situat în mediu urban, în municipiul Petroşani, judeţul 

Hunedoara şi este cea mai veche şi singura unitate şcolară din acest judeţ cu profil economic 

până în 1989. Are în dotare un internat şcolar cu 32 garsoniere şi o cantină cu o capacitate de 80 

de locuri la mese. 

S-a înfiinţat în 1948 cu denumirea de Şcoală de Comerţ aşa după cum rezultă din 

cronologia alcătuită  de Ion Velica în ,,Istoria Văii Jiului în date” (un exemplar se află la Muzeul 

Mineritului din Petroşani). În cartea de muncă a primului director adjunct al şcolii – domnul  

Verzan Marin –  prima însemnare este din 1 septembrie 1949, titulatura şcolii fiind înscrisă cu 

numele de Şcoala Profesională Comercială. Şcoala a funcţionat până în 1952 în Petroşani, după 

care şi-a mutat sediul la Râmnicu Vâlcea. În această perioadă    s-au pregătit vânzători produse 

alimentare şi vânzători textile – încălţăminte. Tot în această perioadă a funcţionat şi şcoala de 

gospodărie, unde s-au calificat bucătari şi croitori (un an de zile). 

La 1 septembrie 1962 s-a înfiinţat la Petroşani Grup Şcolar Comercial - calificarea 

vânzători, cu durata studiilor de trei ani, iar din 1965 s-au pregătit atât vânzători, cât şi lucrători 

în alimentaţie publică (bucătari şi ospătari). 

La 1 iulie 1975, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri 642/iulie 1975 devine Liceul 

Economic de Contabilitate şi Comerţ. 

În 1977 i se atribuie denumirea de Liceu Economic şi de Drept Administrativ Petroşani, 

conform Decretului Consiliului de Stat privind organizarea şi funcţionarea învăţământului liceal 

din 12 iulie 1977.  

În 1990, ca urmare a Ordinului nr. 8269 din 21.06.1990 al Ministerului Învăţământului, a 

luat fiinţă Grupul Şcolar Economico – Administrativ şi de Servicii Petroşani, denumire care  

certifică faptul că în cadrul unităţii funcţionau atât clase de liceu, cât şi clase de şcoală 

profesională, toate cu profil economic şi servicii. 

Titulatura de colegiu se obţine în anul 2002. 
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Începând cu anul şcolar 2009-2010 structura învăţământului liceal în general şi al 

învăţământului profesional şi tehnic se schimbă, întrucât în urma Ordinului MECI nr. 3312 din 

02.03.2009, se renunţă la Şcoala de Arte şi Meserii, iar din toamna anului 2009 pentru clasele a 

IX-a planurile de şcolarizare prevăd locuri doar pentru liceu (teoretic, tehnologic şi vocaţional) 

cu diverse forme de învăţământ: zi, seral şi frecvenţă redusă. La liceul tehnologic, profil servicii, 

domeniile de pregătire stabilite prin anexele la acest Ordin MECI sunt: 

 Economic;  

 Turism şi alimentaţie; 

 Comerţ. 

În urma restructurărilor realizate de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, 

începând cu anul şcolar 2010-2011, în cadrul Colegiului Economic ,,Hermes” Petroşani, intră ca 

structură şi Şcoala Generală Numărul 7 Petroşani, cu clase de învăţământ primar şi gimnazial. 

Începând cu anul şcolar 2013-2014, Şcoala Gimnazială numărul 7 Petroşani obține 

personalitate juridică și nu mai este structură a Colegiului Economic Hermes ca urmare a 

Hotărârii Inspectorului Școlar General al I.S.J.- Hunedoara nr. 164/12.06.2013. 

În prezent,  la învățământul liceal, elevii sunt pregătiţi pentru specializările: 

- tehnician în activităţi economice 

- tehnician în achiziţii şi contractări 

- tehnician în turism 

- tehnician în hotelărie 

- tehnician în gastronomie 

- organizator banqueting 

La învăţămîntul profesional domeniul de pregătire este turism şi alimentaţie cu 

calificările: 

 bucătar 

 ospătar (vânzător) chelner în unităţi de alimentaţie 

 cofetar – patiser 

 lucrător hotelier 

  La învăţământul postliceal, calificările:  

- Agent de turism – ghid 

- Asistent manager unităţi hoteliere 

- Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții 

 

 

 

1.2.3. Exigenţele calificărilor oferite 

Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este aceea de 

creştere a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale. 

Exigenţele se vor concretiza prin:  

 Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, economică 

şi socială, la nivel local, regional şi naţional, precum şi la nevoile de dezvoltare personală 

şi profesională a elevilor; 

 Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din 

perspectiva parteneriatului social şi spiritului antreprenorial; 
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 Aplicarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a competenţelor 

profesionale dobândite; 

 Asigurarea formării adulţilor în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 

  Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin 

învăţământul profesional, în vederea creşterii şanselor de integrare socio – profesională şi a 

dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă; 

 Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale. 

Până la sfârşitul anului 2021, ca priorități ale  Colegiului Economic ,,Hermes”  sunt: 

 asigurarea condiţiilor optime de învăţământ centrat pe dobândirea de competenţe; 

 asigurarea transparenţei decizionale; 

 calitatea educaţiei şi a procesului de predare - învăţare centrat  pe elev (elevul în centrul 

procesului de educaţie şi instruire); 

 parteneriate solide cu agenţii economici; 

 participare prin educaţie şi instruire la propria educaţie; 

 absolventul colegiului, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului 

informatic, al unei limbi de circulaţie internaţională, al limbajelor tehnice standardizate la 

nivel european; 

  responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor; 

 managementul performant; 

 climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; 

 motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi a elevilor; 

  experienţă educaţională deosebită oferită pentru mediul local şi naţional; 

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

echipă; 

  cunoaşterea şi implementarea politicilor educaţionale ale Uniunii Europene; 

 cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

  promovarea modelelor de gândire creatoare şi strategice; 

 responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional; 

  promovarea şi susţinerea activităţii extraşcolare; 

 resurse materiale la nivelul cerinţelor si tehnicii de ultima generatie; 
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I.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI  2018-2019 

 

Efectiv elevi la începutul anului școlar: 

 

 

Efective elevi la sfârșitul anului şcolar 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de 

clase: 

Nr. de elevi   855 

Total: Din repetenţie: 

Învățământ 

de zi 

Învăţământ liceal 13 342 7 

Învăţământ 

profesional 
6 141 11 

Învăţământ 

postliceal 
6 172 - 

Învățământ seral 7 200 
- 

 

 

Nr. de 

clase: 

Nr. de elevi 

Total: 799 

Învățământ 

de zi 

Învăţământ liceal 13 330 

Învăţământ profesional 6 125 

Învăţământ postliceal 6 175 

Învățământ seral 7 169 
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SITUAŢIA  PRIVIND PROMOVAREA  ELEVILOR 

Iunie, 2019 

 

  

Repentenţi 

 

Corigenţi 

 

Cu situaţia 

neîncheiată 

Liceu zi  72 4 

Învăţământ profesional 5 7 3 

Liceu seral 5 - 9 

Şcoală postliceală - - - 

 

 

SITUAŢIA  PRIVIND PROMOVAREA  ELEVILOR 

septembrie, 2019 

  

Repentenţi 

 

Promovați 

Liceu zi 3 327 

Învăţământ profesional 5 120 

Liceu seral 3 166 

Şcoală postliceală - 175 

TOTAL  11 788 

 

În concluzie, procentul de promovare la nivelul unităţii şcolare în anul școlar 2018-

2019 este de 98,62%, în scădere faţă de anul şcolar 2017 - 2018  cu 1,25 procente (99,87%). 

 

În ceea ce priveşte frecvenţa elevilor în anul şcolar 2017-2018, situaţia se prezintă 

în felul următor: 

  

Clasele Total absenţe Absenţe nemotivate 

IX zi 4320 1156 

X zi 4839 829 

XI zi 11550 2165 

XII zi 9051 2393 
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X s 1900 1229 

XI-XII s 4635 1819 

XIII s 1052 484 

IX  înv. profesional 9397 4141 

X înv. profesional 6310 2415 

XI înv. profesional 4691 2008 

PL 2711 1551 

                                                        20190                                               60456                                                                                                                                                                                                                

Evoluţia absenţelor nemotivate/elev în ultimii ani:  

La învăţământ liceal, postliceal, profesional:  

• 2015-2016 → 29,17 abs/elev 

• 2016-2017 → 21,15 abs/elev 

• 2017-2018 → 27,85 abs/elev 

• 2018-2019→ 24.92  abs/elev 

 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 

Sesiunea iunie-iulie, 2019 

 Prezenţi Promovaţi Procent de promovare 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Liceu-zi  80 31 38,75% 48,53% 56,93% 

Liceu-

seral 

1 0 0 0 0 

 

Sesiunea  august- septembrie, 2019 

 Prezenţi Promovaţi Procent de promovare 

2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Liceu-zi 59 19 32,2% 34,21% 28.88% 

Liceu-seral 0 0 0% 0% 25% 
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Procentul  de promovare pentru promoția 2019 este de 52,63%. 

 

PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII REZULTATELOR LA  

EXAMENUL DE BACALAUREAT  

 Începerea pregătirii pentru examenul de bacalaureat încă din clasa a XI-a pe subiecte de 

examen.  

 Implementarea activităților din cadrul proiectului A.D.M.I.S.(ROSE) prin   ore 

suplimentare de pregătire, în vederea recapitulării şi sistematizării materiei din anii 

anteriori.  

 Organizarea a două simulări ale examenului de bacalaureat şi comunicarea rezultatelor 

către elevi şi familii prin intermediul profesorilor diriginţi. 

 Difuzarea ecranizărilor realizate după opere literare celebre în vederea înţelegerii 

subiectelor operei; lecturarea nuvelelor şi a romanelor incluse în programa examenului 

de bacalaureat (în săptămâna ”Școala altfel”).  

 

 

PERFORMANŢE ŞCOLARE 2018-2019 

 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" –etapa județeană 

MENȚIUNE Balint Cristian Robert, clasa XI 

MENȚIUNE Peter Denisa-Florentina, clasa XI 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ, ARIA CURICURALĂ TEHNOLOGII etapa județeană 

Domeniul Turism și alimentație 

PREMIUL I Stoica Andrei Răzvan, clasa XII, prof.coord. Huszar O., Lung M. 

PARTICIPARE Ilie Denisa, clasa XI, prof.coord. Zălog Florentina, Sandu Mihaela 

PARTICIPARE Podină Roxana Denisa, clasa XI, prof.coord. Huszar O., Lung M. 

Domeniul Economic 

PREMIUL I Arotăriței Maria Alexandra clasa XII, prof.coord. Huszar O., Bădescu M., Lung 

M. 

PARTICIPARE Miclea Maria Cristina clasa XI, prof.coord. Huszar O., Bădescu M., Lung M. 

PARTICIPARE Săcârcea Dănuț Emanuel, clasa XI, prof.coord. Huszar O., Bădescu M., Lung 

M 

PARTICIPARE Burlan Ion Cristian, clasa XI, prof.coord. Huszar O., Bădescu M., Lung M. 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR –etapa județeană, prof.coord.Topescu 

D 

LOCUL I rugby fete/băieți 

LOCUL II rugby tag 

LOCUL II volei băieți 

LOCUL II fotbal băieți 

LOCUL III handbal băieți 

LOCUL IV baschet băieți 

LOCUL IV volei fete 

LOCUL IV  handbal fete 

LOCUL IV pentatlon băieți 

LOCUL V pentatlon fete 
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OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI secțiunea TIC-etapa județeană 

PREMIUL III Berindei Onisim, clasa XI, prof.coord. Petrescu Florentina 

 

CONCURSUL NAȚIONAL INFOEDUCAȚIA, faza județeană 

PREMIUL III Berindei Onisim, clasa XI, prof.coord. Petrescu Florentina 

 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE LIMBI MODERNE 

MENȚIUNE Trif Renato clasa XI - Limba engleză prof.coord. Ionițoaei M. 

PREMIUL I Trif Renato clasa XI - Limba italiană prof.coord. Ionițoaei M. 

 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII- etapa judeteana 

PREMIUL I  Boantă Diana Maria, Popescu Diana Maria, clasa IX, prof.coord. Bădescu M. 

PREMIUL I Mihăilă Alexandra Gabriela, Cigmăian Diana Alexandra Sorina,  clasa IX, 

prof.coord. Bădescu M. 

PREMIUL I Dragulin Bianca Cristina, clasa X, prof.coord. Ilea C 

PREMIUL II Berindei Onisim, Mihăilescu Elena, clasa Xi, prof.coord.Huszar Otilia 

MENȚIUNE Ilie Denisa Andreea, Gruianu Diana Larisa, clasa XI, prof.coord.Zălog F 

 

CONCURSUL PE MESERII bucatar- etapa judeteana 

PREMIUL I Iloiu Dragoș Gabriela, clasa XI, prof.coord. Piscureanu M. 

PREMIUL III Stănoi Adrian Marin, clasa XI, prof.coord. Piscureanu M. 

 

TÂRGUL INTERJUDEȚEAN AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU - proiect  CAERI, poziția 

1359  

S-au obținut premii la secțiunile: ”Cel mai bun stand”, ”Cel mai bun catalog”, ”Cel mai bun spot 

publicitar”, ”Cel mai bun slogan și siglă”, ”Cel mai bun site”, ”Cele mai bune materiale 

promoționale” și ”Cea mai populară firmă”, astfel: 

 13  PREMII I 

 12  PREMII II 

 10  PREMII III 

 7    MENȚIUNI 

 

SANITARII PRICEPUȚI prof.coord. Popescu L 

PREMIUL I – etapa locală 

MENȚIUNE - etapa județeană 

Echipaj: Iloiu Daiana, Victoria Dariana, Peter Denisa, Podină Roxana, Clenciu Bogdan, Miclea  

 

CONCURS NAȚIONAL ”ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU, ETAPA JUDEȚEANĂ, Prof. 

Bobar Tiberiu 

LOCUL I Făcăleț Ștefan Valentin, clasa X 

MENȚIUNE Dascălu Raluca-Alina, clasa X 

 

CONCURS REGIONAL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ ”Pasărea măiastră”, prof.coord. 

Petrescu  
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PREMIUL II Bucur Andreea (secțiunea fotografie-macro) 

PREMIUL II Mintău Adina (secțiunea: fotografie-animale) 

PREMIUL III Simion Sorin Vlad (secțiunea: fotografie) 

MENȚIUNE Mintău Adina (secțiunea: fotografie-reportaj) 

MENȚIUNE Bucur Andreea (secțiunea: fotografie-peisaj) 

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE Peagu Florin Alexandru (secțiunea: afiș) 

SPECTACOL CONCURS CULTURAL-ARTISTIC, PROIECT REGIONAL FESTIVAL 

”INTERCULTURALITATE ȘI SPIRITUALITATE” 

PREMIUL I dans momârlănesc, prof.coord. Tănăsie Alina 

PREMIUL I cu trofeu Bodescu Ana Maria, prof.coord.Alb Liliana 

CONCURSUL ”LIBERTĂȚII FUNDAMENTALE” ÎN CADRUL PROIECTULUI 

INTERJUDEȚEAN ”JUSTIȚIA PENTRU TINERI” 

PREMIUL I prof.coord. Ichim A  

CONCURSUL DE ESEURI ”JUSTIȚIA PRIN OCHII MEI” ÎN CADRUL PROIECTULUI 

INTERJUDEȚEAN ”JUSTIȚIA PENTRU TINERI” 

MENȚIUNE Băltărețu Alexandru, prof.coord. Boboc I. 

MENȚIUNE Toth Alexandra, clasa X, prof.coord. Ianc C. 

CONCURS DE DESENE ȘI AFIȘE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”STOP OBEZITĂȚII! 

ALEG SĂ FIU SĂNĂTOS!”, CAEJ 2019, Domeniul Științific, poziția 60 

2 PREMIUL I; 2PREMIUL II; 3PREMIUL III; 3MENȚIUNI, prof. coordonatori: 

Dumitrașcu G., Țopescu D., Ianc Clara, Petrescu F., Popescu M. și Pascal R 

                       

 

PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE 

 

COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIA ÎN CARIERA 

DIDACTICĂ 

  

PUNCTE TARI 

• colective de catedre echilibrate ca nivel de experienţă– majoritatea profesorilor având 

gradul didactic I si II– si au în componenţă profesori metodiști, membrii ai consiliului 

consultativ, formatori, membrii ai comisiilor de lucru; 

• număr mare de cadre didactice participante la cursuri de formare în specialitate sau în alte 

domenii didactice; 

• performanţe ale cadrelor didactice prin participări la sesiuni de comunicări stiinţifice, 

olimpiade școlare; 

• sprijinul conducerii scolii în vederea participării cadrelor didactice la diverse forme de 

perfecţionare sau la cursuri de formare/ perfecţionare în judeţ sau ţară. 

PUNCTE SLABE 

 inerţia  unor  cadrelor  didactice obişnuite cu stilul clasic de predare-învăţare, mult mai 

comod din punctul acestora de vedere cât și lipsa pregătirii acestor cadre didactice pentru 

abordarea învăţării centrate pe elev 

 existenţa tendinţelor de conservatorism si inerţie la schimbare, tendinţe de minimalizare a 

importanţei actului de formare/ perfecţionare manifestate la unele cadre didactice; 
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 inerţie în aplicarea la clasă a cunostinţelor/competenţelor dobândite în urma unor cursuri 

de formare/perfecționare; 

 alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de dezvoltare 

profesională 

OPORTUNITĂȚI 

- existenţa surselor de informare si formare externă pentru cadre didactice;  

- existenţa posibilităţilor de participare la programe judeţene, naţionale si internaţionale;  

- posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning;  

- oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare;  

- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ 

superior;  

- o bună dotare a şcolii cu aparatura necesară desfăşurării cursurilor de formare  

AMENINȚĂRI 

• incoerenţe si lacune legislative;  

•  percepţia greșită a unor cadre didactice a ceea ce înseamnă dezvoltarea personală/ 

dezvoltarea în carieră;  

• tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de credite transferabile si minimalizarea 

nevoilor punctuale de formare;  

• taxa pentru unele cursuri de formare;  

Pentru perfecționarea  continuă a cadrelor didactice și creșterea calității actului educațional 

identificăm o serie de posibile soluţii precum: 

• pregătirea cadrelor didactice prin participare la cursuri, realizate prin CCD - Hunedoara 

sau alți formatori; 

• monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul orelor prin 

asistenţe efectuate de echipa managerială şi persoanele desemnate de comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii constituită la nivelul şcolii; 

• susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul 

derulării unor activități la nivelul comisiilor metodice; 

• formarea continuă a cadrelor didactice; 

• conlucrarea dintre cadrele didactice,elevi, părinţi şi responsabili de la nivel local. 

 

 

         ANALIZA RESURSELOR FINANCIARE  LA     30.09.2019 

 Analiza resurselor financiare este realizata  pentru perioada 01.01.2019- 30.09.2019 

Sursele de finanţare pentru periada menţionată sunt: 

1. Credite de la bugetul local 

2. Credite de la bugetul de stat 

3. Venituri proprii 

 

Creditele de la bugetul local în valoare de 327.324 lei au fost folosite pe titluri de 

cheltuieli astfel: 

II. Cheltuieli cu bunuri şi servicii                                 310.823  lei 

III. Burse elevi                                                                  8.501  lei 

IV.Asistenta sociala                                                         8.000 

Cheltuieli mai importante efectuate din aceste credite bugetare sunt următoarele:  
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- încălzit si iluminat                                                                  205.151  lei 

- apă, canal, salubritate                                                               11.095   

- poştă, telecomunicaţii, radio, internet                                      13.733 

- furnituri birou                                                                            3.953  

- carti publicatii mater.documentare                                                

- materiale pentru curăţenie                                                         4.097  

- reparaţii curente                                                                      15.000  

- deplasări interne                                                                        2.619 

- transport cadre                                                                          3.759 

- protecţia muncii                                                                        2.220 

- pregatire profesionala                                                               1.352         

- carburanţi                                                                                  5.818 

- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                                          42.026 

- burse elevi                                                                                 8.501 

 Creditele de la bugetul de stat în valoare de 4.021.083 lei au fost folosite pe titluri de 

cheltuieli astfel: 

I. Cheltuieli de personal (salarii, bacalaureat):                             3.688.345 lei 

II. Cheltuieli materiale:                                                                            

III. Cheltuieli cu navetă elevi                                                                547  

IV.Cheltuieli cu bani de liceu,burse profesionale                          144.134 

V.  Sume af. persoane handicap                                                        52.894 

VI.Despagubiri civile (dobanzi Hot.judec)                                    135.163                                                               

Venituri proprii realizate de Colegiul Economic ,,Hermes” in perioada 

01.01.2019-30.09.2019 în valoare totală de 60.929 lei provin din chirii, contravaloare 

masă la cantină  si alte taxe din invatamant,la care se adauga excedentul din anul 

precedent de 15.220.48 lei 

Din venituri proprii sau plătit următoarele materiale şi servicii in valoare de  57.206 lei 

      -   furnituri de birou                                                      - 

      -   materiale de curatenie                                            2.200 

- apă, canal, salubritate:                                          2.423   

- încălzit, iluminat                                                   8.413 

- bunuri de natura obiectelor de inventar                6.996 

- hrană                                                                   17.276 

- carburanti                                                                 907 

- Reparatii curente                                                                                                

- materiale si serv.cu caract.functional                   9.663 

- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                       5.419 

 

        Disponibilul in cont la venituri proprii la data de 30.09.2019 este  18.943 lei si se compune 

din: 

        - Venituri din chirii si alte taxe din invatamant  

        - Venituri  c/valoarea meselor la cantina                      
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I.4.  PRIORITĂŢI LA NIVEL EUROPEAN,  NAŢIONAL  ŞI 

LOCAL 

 

I.4.1.Contextul european 

 

Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piaţă a Europei pentru 

secolul al XXI-lea. Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc: 

- creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 

- creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

- creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.  

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 şcolii la maximum 10% şi creşterea procentului 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani cu studii de nivel terţiar la cel puţin 

40% în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune 

socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008 

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 vieţii; 

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competenţe scăzute de 

citire, matematică şi ştiinţe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15%; 

3) până în 2020, proporţia persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învăţământul 

terţiar, ar trebui să fie de cel puţin 40 %; 

4) până în 2020, proporţia părăsirii timpurii a şcolii 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 angajaţi 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 

2010 
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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: 

 

 

Evoluţia indicatorilor aferenţi obiectivelor strategice UE şi România 

 

Indicatori 

 

Uni

tate 

România 

Perioada de 

referinţă 

Media 

UE-28 

Ţint

a 

RO 

Ţinta 

UE 

200

5 

2009 201

0 

201

1 

201

2 

2013 201

4 

201

4 

202

0 

2020 

Rata de 

părăsire 

timpurie a 

şcolii 

 

% 

(18-24ani) 

 

19,6 

 

16,6 

 

19,3 

 

18,1 

 

17,8 

 

17,3 

 

18,1 

 

11,1 

 

11,

3 

 

10 

Ponderea 

absolvenţilor de 

învăţământ 

terţiar 

 

% 

(30-34 ani) 

 

11,4 

 

16,8 

 

18,3 

 

20,3 

 

21,7 

 

22,9 

 

25,0 

 

37,9 

 

26,

7 

 

40 

Procentul celor 

cu competenţe 

scăzute de citire, 

matematică şi 

ştiinţe exacte 

 

 

% 

(15 

ani) 

Citire  40,4   37,3   17,8  15,

0 

 

Matemati

că 

  

47,0 

   

40,8 

   

22,1 

  

15,

0 

Ştiinţe  41,4   37,3   16,6  15,

0 

Participarea 

adulţilor în 

ÎPV 

% 

(25-64 ani) 

 

1,6 

 

1,5 

 

1,2 

 

1,4 

 

1,2 

 

1,8 

 

1,5 

 

10,6 

 

10 

 

15 

Rata de ocupare 

a 

absolvenţilor 

(ISCED 3-6) 

 

% 

(20

-34 

ani) 

ISCED 3-

8 

72,0 77,7 71,2 70,8 70,1 67,2 66,2 76,2  82 

ISCED 3-

4 

62,7 69,1 60,8 58,9 59,3 55,0 57,2 70,6   

ISCED 5-

8 

84,7 85,9 82,4 81,3 79,0 77,1 74,2 80,9   

Rata de 

ocupare 

% 

(20-64 ani) 

63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 69,2 70,0 75 

Sursa: Pentru datele Eurostat, baza de date online, actualizare: 12 octombrie 2015 

 

 

Analizând evoluţia indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană şi 

ţintele asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări: 

a)  rata părăsirii timpurii a şcolii în România, 17,3% în 2015, cu 5,3 puncte procentuale peste 

media europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie 
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sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcţia ţintei naţionale, de 11,3%, pentru anul 

2020; 

b)  ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar a înregistrat un progres bun în direcţia ţintei 

naţionale, de 26,7% pentru 2020, în creştere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu 

toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel 

naţional şi cele la nivelul UE 28: media europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 

40% pentru 2020. 

c)  impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar 

contribui semnificativ la informarea şi conştientizarea abilităţilor native ale elevilor, atât 

de către aceştia, cât şi de către familii şi cadre didactice; 

d)  România continuă să se situeze pe penultimul loc între ţările europene participante în 

programul PISA. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testarea 

din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani, indică un procent 

foarte ridicat al celor cu competenţe scăzute, de 39,9%, în condiţiile în care media 

europeană, în acelaşi an, a fost de 22,1%. În 2015 se înregistrează o creştere a ponderii 

tinerilor cu competenţe scăzute la citire şi la ştiinţe faţă de 2012. La citire, 38,7% din 

tinerii din România au un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul celor 

28 de state europene. La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au un nivel scăzut, faţă de 

numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state europene. Ţinta din Cadrul 

strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale ET 

2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, 

citire, matematică şi ştiinţe; 

f)  în contextul crizei economice şi financiare, rata de ocupare a absolvenţilor cu vârsta 

cuprinsă între 20 şi 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluţie 

descrescătoare după anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenţilor 

de învăţământ secundar superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă 

de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenţilor de 

68,1% în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de educaţie ISCED 3-8, România se 

plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media europeană, de 76,9% şi departe de ţinta 

de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020; 

g)  în ansamblul populaţiei active, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, rata de ocupare în 

România a fost, în 2015, de 66% faţă de media europeană de 70,1%, fără progrese 

semnificative în perioada analizată, în raport cu ţinta de 70%, asumată la nivel naţional 

pentru anul 2020; 

h)  rata de participare a adulţilor în programe de formare pe parcursul întregii vieţi a fost, în 

2015, de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% şi 

departe de ţinta de 10% propusă de România pentru 2020. 

 Ponderea relativ bună a tinerilor înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic în 

totalul elevilor înscrişi în învăţământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în 

România, faţă de media UE-28 de 48,1%, demonstrează importanţa formării profesionale 

iniţiale pentru piaţa muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a 

înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015. 
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I.4.2. Contextul naţional – priorităţi 

 

În perioada următoare, România trebuie să se racordeze la priorităţile Strategiei Europene 

stabilite la Copenhaga, la realizarea cărora va trebui să-şi aducă propria contribuţie.  

Planurile de acţiune vor cuprinde în continuare măsuri privind reducerea abandonului 

şcolar timpuriu, creşterea numărului de absolvenţi ai învăţământului secundar superior şi 

participarea adulţilor la formare pe parcursul întregii vieţi. 

Şansa de ocupare a tinerilor devine puternic dependentă de competitivitatea acestora 

în comparaţie cu populaţia ocupată existentă. 

           Competitivitatea poate fi asigurată printr-un nivel de calificare cât mai ridicat, prin 

calificări în domenii şi sectoare în dezvoltare, (în vederea ocupării unor locuri de muncă nou 

create) respectiv cu pondere mare în economia regională. 

         Sistemul educaţional poate avea o contribuţie majoră la reducerea şomajului, 

echilibrarea pieţei forţei de muncă,  creşterea veniturilor şi dezvoltarea economică. Pentru 

aceasta sunt necesare acţiuni prin care procesul de instruire să fie adaptat la cerinţele pieţei 

muncii şi calitatea acestuia să se alinieze la nivelul european. În acest sens un element 

important îl reprezintă accentuarea “angajabilităţii” absolvenţilor. 

 

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 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. 
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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: 

1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională şi al rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

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

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

4. 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: 

1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educaţiei şi formării 

profesionale la nivel de sistem; 

2. Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării; 

3. 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 informal; 

4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

5. 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; 

b) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internaţională 

la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014 
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

1. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial 

din cadrul programelor de formare profesională; 

2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici. 

 

I.4.3. Obiective şi priorităţi regionale şi locale 

 

PRAI şi PLAI conţin informaţii despre situaţia actuală şi prognozele privind situaţia 

demografică, economică, piaţa muncii şi sistemul educaţional la nivel regional, aceste informaţii 

au stat la baza identificării obiectivelor şi acţiunilor care vor conduce la o mai bună planificare a 

ofertei educaţionale, la identificarea competenţelor cerute de către angajatori, astfel încât 

absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic să se integreze socio–profesional într-un procent 

crescător de la an la an, factor determinant în creşterea nivelului de trai al fiecărui individ. 

Colegiul Economic „Hermes” Petroşani  este situat în judeţul Hunedoara, judeţ care face 

parte din Regiunea de dezvoltare Vest, care mai cuprinde judeţele: Timiş, Caraş-Severin, Arad. 

În procesul de planificare strategică a Regiunii Vest obiectivele şi setul de măsuri de 

intervenţie au fost stabilite având drept repere obiectivele Strategiei Europa 2020, îmrpeună cu 

ţintele asumate de România, comparate cu situaţia din 2012 la nivel naţional şi cu situaţia 

Regiunii Vest în raport cu aceşti indicatori. 

 

Obiective regionale – corelate cu ţintele asumate de România şi obiectivele EU 2020 

Obiecti

v 

Obiectiv 

EU 2020 

Ţinta asumată 

de România 

Români

a 

2012 

Regiunea 

Vest 

2012 

Rata ocupării 75% 70% 62,8% 62,9% 

Cercetare- dezvoltare 

ca% din PIB 

3% 2% 0,5% 0,22% 

Părăsirea timpurie a 

şcolii % 

10% 11,3% 17,4% 13,6% 

Învăţământ terţiar 40% 26,7% 21,8% 20,3% 

Reducerea populaţiei 

expuse riscului de 

sărăcie 

20 000 000 

persoane 

580 000 

persoane 

40,3% din populaţie 

(8 109 021 

persoane) 

33,1% din 

populaţie (600 

000 persoane) 

Sursa: http://adrvest.ro/planul-pentru-dezvoltare-regionala 2014-2020/ 

 

Se poate observa situaţia comparativ mai bună a Regiunii Vest faţă de media naţională 

la fiecare indicator, cu excepţia investiţiilor în cercetare – dezvoltare şi ponderea tinerilor cu 

studii de învăţământ terţiar. 

În acest context prin Obiectivul general Regiunea Vest îşi propune, ca orientând 

intervenţiile pe nevoile locuitorilor săi, să ajungă la nivelul de calitate a vieţii din regiunile 

puternice, non-capitale ale Europei. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv Regiunea Vest va deveni o regiune –productivă – 

dinamică – conectată la nou – coezivă – agreabilă. 

http://adrvest.ro/planul-pentru-dezvoltare-regionala-2014-2020/
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Judeţul Hunedoara îşi propune în strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, să 

devină ”Hunedoara recunoscută – performantă - incluzivă - conectată şi verde”.  

Planul de dezvoltare a judeţului Hunedoara pe perioada 2014-2020 este structurat pe un sistem 

de Obiective, Domenii prioritare şi Direcţii de acţiune subsecvente. 

Os3. Hunedoara inclusivă – înseamnă un judeţ cu un capital uman şi social crescut,  care 

asigură echitabil servicii şi oportunităţi de dezvoltare, şi este dezvoltat în patru domenii 

prioritare, dintre care primele două au direcţii dedicate educaţiei şi formării profesionale. 

 Dezvoltarea capitalului uman şi reintegrarea pe piaţa forţei de muncă, cu dezvoltarea de 

programe de formare, calificare şi recalificare a forţei de muncă în acord cu cerinţele pieţei 

muncii şi cu sectoarele industriale reprezentative 

 Consilierea pentru integrarea pe piaţa muncii în cadrul comunităţilor afectate de restructurări 

masive 

 Creşterea accesului populaţiei la servicii sociale, sănătate şi de cultură 

 Creşterea  performaţei  şi  atractivităţii  sistemului  de  învăţământ  judeţean, pentru toate 

nivelurile de educaţie 

 Sprijinirea dezvoltării comunităţilor din zonele dezavantajare sau marginalizate; 

 Dezvoltare şi coeziunea comunitară în jurul identităţii locale. 
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PARTEA  a II –a 

ANALIZA NEVOILOR 
 

 

II.1.Analiza nevoilor - Mediul extern 

II.1.1. Colectarea  şi analiza datelor despre mediul extern 

 

Analiza mediului demografic. 

 

În conformitate cu datele recensământului populaţiei din 2011, şi datele publicate în  

Anuarul Statistic 2013, populaţia Regiunii Vest, cu 1.828.313 de locuitori înregistraţi 

reprezintă 9% din populaţia României (20.121.641 locuitori), cu o distribuţie neuniformă între 

judeţele regiunii: judeţul Arad cu 430.629 locuitori, Caraş Severin cu 295.579 locuitori, 

Hunedoara cu 418.565 locuitori şi judeţul Timiş cu 683.540 de locuitori. 

 

 
Sursa: Sursa: INS , Baza de tate TEMPO 

 

Evoluţia populaţiei în perioada 2008-2015 arată în ultimii doi ani depăşirea 

valorilor din 2008 la nivelul Regiunii Vest, chiar şi la nivelul judeţului Hunedoara, cu 

disparităţile tradiţionale dintre judeţe în ceea ce priveşte numărul total al locuitorilor, care se 

păstrează. 

Din analiza datelor statistice se observă disparităţi în rândul populaţiei pe grupe de 

vârstă. Populaţia tânără (0-14 ani) reprezintă 14,5% din total, iar populaţia adultă (15-64 ani) 

reprezintă 70,1% din total. In cadrul populaţiei adulte ponderea cea mai mare o reprezintă 

populaţia din grupa de vârstă 30-64 de ani 50,59%, în timp ce tinerii cu vârste cuprinse între 15-

19 ani şi 20-24 ani înregistrează ponderi de 5,51% respectiv 7,39%. Ponderea populaţiei 

vârstnice (peste 65 ani) reprezintă 15,40% din totalul populaţiei. Distribuţia pe grupe de vârstă 

este similară între judeţe, şi similară cu ponderile înregistrate la nivel naţional. 

La nivelul Regiunii Vest, se observă o diferenţă mare între populaţia care trăieşte în 

mediul urban 1.135.415 locuitori (62,10%) şi cea din mediul rural, ce însumează 692.898 

locuitori (37,90 

%.). Decalajul dintre cele două medii rezidente este de 24,2 puncte procentuale. În 

ceea ce priveşte gradul de urbanizare a regiunii, acesta se plasează peste media naţională 
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(53,97%) pentru fiecare dintre judeţele regiunii, judeţul Hunedoara (cu 75%) fiind unul 

dintre cele mai urbanizate judeţe din ţară. 

Distribuţia pe sexe pune în evidenţă, la nivel regional, un decalaj în favoarea 

persoanelor de sex feminin 51,62% faţă de 48,38% persoanele de sex masculin. In mediul 

urban ponderile  sunt 52,12% faţă de 47,76%; în mediul rural, 50,80% faţă de 49,20%. Valorile  

pentru  nivel naţional sunt de 51,35% pentru ponderea populaţiei feminine şi 48,65% pentru 

persoanele de sex masculin. 

Populatia pe grupe de vârstă şi etnie 

La nivel naţional, populaţia din grupa (0 - 4 ani) deţine o pondere de 5,19% din 

totalul populaţiei, grupa (5 – 9 ani) reprezintă 5,24%, grupa de vârstă (10 - 14 ani) reprezintă 

(5,41%), persoanele din grupa de vârstă (15-19 ani) reprezintă 5,50% iar persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 20 – 24 de ani reprezintă 6,79% din total. 

Toate etniile sunt reprezentate proporţional pentru fiecare grupă de vârstă; 

numărul acestora justifică constituirea de clase sau şcoli cu limba de predare a etniei respective. 

Populaţia de 10 ani şi peste, după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de 

învăţământ absolvite 

La nivel naţional, din totalul populaţiei de 10 ani şi peste:14,4% au nivel superior 

de educaţie, 3,2% studii postliceale şi de maiştri, 65,3% nivel secundar (gimnazial, liceal şi 

profesional), 14,2% primar şi 3% fără şcoală absolvită, din care 1,4% sunt persoane analfabete. 

Conform datelor analizate, numărul romilor fără şcoală absolvită este de 96.511, 

(20,2%) din care un număr de 67.480 (14,1%) sunt persoane analfabete. 

 

 
Sursa datelor: INS Statistica Recensământului populaţiei 2011 

 

Cu privire la nivelul de educaţie putem observa că judeţul Timiş înregistrează valori 

comparabile cu cele de la nivel naţional pentru ponderea populaţiei de etnie romă fără şcoală 

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

sunt vizibil mai bune decât media naţională. 

Judeţul Hunedoara se situează din perspectiva densităţii populaţiei sub media 

naţională iar în Regiunea Vest ocupă locul al III-lea după judeţul Timiş şi Arad. Dinamica 

densităţii în judeţul Hunedoara a fost una negativă în toată perioada analizată, ea înregistrând cea 

mai semnificativă scădere dintre toate judeţele din Regiunea Vest: -8,7 locuitori/km
2
 în perioada 

1992-2002 şi -4,1 locuitori/km
2
 în perioada 2002-2011. 
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Tabel: Densitatea populaţiei 

 Locuitori/km
2
 Dinamica 

1992 2002 2011 1992-2002 2002-2011 

România 95.7 90.9 89.9 -5.0 -1.0 

Regiunea Vest 65.9 61.1 59.6 -4.8 -1.5 

Arad 62.9 59.6 58.6 -3.3 -1.0 

Caraş Severin 44.2 39.1 37.4 -5.1 -1.7 

Hunedoara 77.6 68.8 64.9 -8.7 -4.1 

Timiş 80.5 77.9 78.2 -2.6 0.3 

             Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2012 

 

  

 Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

 

În intervalul 2008-2015, la nivel regional, evoluţia populaţiei pe cele două medii 

de rezidenţă a înregistrat per ansamblu o tendinţă generală de scădere a populaţiei. 

În condiţiile unui grad de urbanizare a regiunii peste media naţională, surprinde 

creşterea ponderii persoanelor în mediul rural faţă de cel urban, pentru grupele de vârstă 15-19 

ani (4,6%), respectiv 20-24 de ani (5,3%), deşi numărul de locuitori arată o scădere constantă în 

valoare absolută. Distribuţia pe medii de rezidenţă urban-rural rămâne practic constantă pentru 

grupa de vârstă 10-14 ani. 

Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii de rezidenţă, în judeţul 

Hunedoara se constată o diferenţă mare între populaţia urbană - 76,58% şi cea rurală - 23,42%. 

Aceste valori se diferenţiază mult faţă de valorile la nivel naţional care sunt mult mai echilibrat 

distribuite: 55,05 % în mediul urban şi 44,95 % în mediul rural. 

În ceea ce priveşte gradul de urbanizare, judeţul Hunedoara ocupă primul loc 

în cadrul regiunii Vest şi locul al doilea la nivel naţional după Bucureşti. De fapt, în toată 

Regiunea Vest se remarcă valori peste media naţională în ceea ce priveşte ponderea populaţiei 

din mediul urban. 

 

                               Populaţia în funcţie de mediul de rezidenţă la 01 iulie 2011 

Populaţia în funcţie de mediul de rezidenţă la 01 iulie 2011 

 Locuitori la Urban Rural 

01 iulie 2011 Locuitori % Locuitori % 

România 21354396 11727153 54,92 9627243 45,08 

Regiunea Vest 1910469 1197596 62,69 712873 37,31 

Arad 454073 249991 55,06 204082 44,94 

Caraş Severin 318616 178526 56,03 140090 43,97 

Hunedoara 457932 350667 76,58 107265 23,42 

Timiş 679848 418412 61,54 261436 38,46 

                                    Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2012 
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Evoluţia populaţiei pe medii între anii 2007 – 2015, la nivelul Judeţului Hunedoara 

şi al Regiunii Vest 

 
Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

În intervalul 2007 – 2015, la nivelul judeţului Hunedoara s-a înregistrat o scădere a numărului de 

locuitori de 6.22 % în mediul urban şi de 3.87 % în mediul rural 

  

 Distribuţia pe sexe 

Nivel regional. Distribuţia pe sexe nu arată diferenţe mari pentru diferitele grupe de 

vârstă; diferenţa de aproximativ două puncte procentuale se păstrează pentru fiecare categorie în 

favoarea sexului masculin, pe întreaga perioadă analizată. 

Evoluţia populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă, în perioada analizată, arată o 

tendinţă generală de scădere. Populaţia masculină din grupa de vârstă 10-14 ani a înregistrat o 

scădere cu 3.495 persoane (0,2%) iar, în cazul populaţiei feminine, în valoare absolută scăderea 

este cu  3.670 persoane în timp ce ponderea creşte cu 0,2 puncte procentuale. Reduceri mari în 

rândul populaţiei se înregistrează la grupa de vârstă 20-24 ani, cu 20.902 persoane de sex 

masculin şi cu 22.090 persoane de sex feminin urmată de populaţia din grupa de vârstă 15-19 

ani, cu 17.082 persoane de sex masculin şi 17.233 persoane de sex feminin. Se remarcă faptul 

că, la toate grupele de vârstă, scăderea mai acentuată se înregistrează în rândul populaţiei de 

sex feminin. 

Evoluţia pe sexe şi grupe de vârstă este similartă şi la nivel naţional. 

Nivel judeţean. În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei pe sexe, se constată 

faptul că în judeţul Hunedoara ponderea populaţiei masculine este mai scăzută decât ponderea 

populaţiei feminine, situaţie care se întâlneşte atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Regiunii 

Vest. 

Ponderea populaţiei masculine în judeţul Hunedoara (48,40%) se situează sub media 

naţională (48,69%), dar peste media Regiunii Vest (48,26%). De asemenea, populaţia masculină 

din judeţul Hunedoara reprezintă 2,15 % din totalul populaţiei masculine la nivel de ţară şi 

24,28% din totalul populaţiei masculine la nivelul Regiunii Vest, iar populaţia feminină 

reprezintă 2,17% din totalul populaţiei feminine din România şi 24,08% din totalul populaţiei 

feminine la nivelul Regiunii Vest. 
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Tabel: Distribuţia populaţiei pe sexe la 01 iulie 2011 

Distribuţia populaţiei pe sexe la 01 iulie 2011 

 Locuitori la 

01 iulie 2011 

Masculin Feminin 

Locuitori % Locuitori % 

România 21354396 10392537 48,69 10961859 51,31 

Regiunea Vest 1910469 922025 48,26 988444 51,74 

Arad 454073 219134 48,26 234939 51,74 

Caraş Severin 318616 155359 48,76 163257 51,24 

Hunedoara 457932 221644 48,40 236288 51,60 

Timiş 679848 325888 47,94 353960 52,06 

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2012 

  

Analiza pune în evidenţă fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Se constată un 

declin demografic general mai accentuat pentru grupele de vârstă tinere în paralel cu creşterea  

numărului şi ponderii populaţiei vârstnice. 

Din perspectiva PLAI ne interesează în special ponderea populaţiei tinere, grupele de 

vârstă 0-14 ani şi 15-19 de ani. 

Ponderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani este mai scăzută la nivelul Judeţului 

Hunedoara (13,9%), atât faţă de ponderea înregistrată la nivelul Regiunii Vest (14.1%), cât şi 

faţă de nivelul naţional (15,1%), 

Aceeaşi situaţie o constatăm şi în ceea ce priveşte populaţia cu vârsta cuprinsă între 15-

19 ani: aceasta reprezintă 6,1% în judeţul Hunedoara faţă de 6,3% la nivelul Regiunii Vest sau 

6,2% la nivel naţional. 

Această situaţie este din cauza natalităţii scăzute din ultimii ani. 

Ponderea populaţiei cu vârstă de muncă (15-64 ani) este mai mare la nivelul judeţului 

faţă de nivelul naţional (71,2% faţă de 70,0%), dar mai mică decât ponderea de la nivelul 

Regiunii Vest (71,2% faţă de 71,4%). Acest fapt poate fi considerat un punct forte al judeţului şi 

al regiunii deoarece populaţia numeroasă, cu vârstă de muncă, creşte gradul de atractivitate al 

regiunii faţă de potenţialii investitori. Investiţiile contribuie atât la creşterea gradului de ocupare 

cât şi la creşterea economiei în ansamblul său. De asemenea, se observă că la nivelul populaţiei 

de peste 65 de ani valorile de la nivel judeţean (14,8%) sunt uşor sub media pe ţară (14,9%), dar 

peste media Regiunii Vest (14,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Tabel:Populaţia, pe grupe de vârstă, la 1 ianuarie 2016 

 
Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

 

 

 Structura etnică 

Distribuţia populaţiei după etnie arată o pondere a românilor de 82,23% pentru 

Regiunea Vest, în bună corelare cu valoarea naţională (de 83,46%). Etnia cel mai bine 

reprezentată, la nivel regional, este cea maghiară, în număr de 90.701 persoane, ceea ce 

reprezintă 4,96% din totalul populaţiei din cele patru judeţe. Cetăţenii de etnie romă se află în 

număr de 45.747 persoane, în proporţie de 2,5%. 

 

Judeţul Hunedoara are o pondere superioară a populaţiei de naţionalitate română 

(87,93%), atât faţă de media Regiunii Vest cât şi faţă de media naţională, această pondere 

scăzând (91,9%) faţă de recensământul din 2002. Populaţia de etnie romă înregistrează cea mai 

mare pondere în judeţele Arad (3,8%) şi Timiş (2,1%) iar în judeţul Hunedoara este cea mai 

scăzută pondere 1,79 puncte procentuale 

 

 Mişcarea migratorie 

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

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

numărul total de emigranţi la nivel naţional provin din judeţele noastre ( 11,42% Timiş, 4,7% 

Arad, 3,1% Caraş Severin şi 1,8% Hunedoara). 

În perioada supusă analizei, tendinţa generală este de scădere a emigranţilor 

definitivi. Fenomenul a fost accentuat în anii 1990-1991 (22.021 persoane) şi arată o scădere în 

anii ce urmează. 



29 

 

Judeţul Timiş se situează pe primul loc, în perioada 1990-2014 cu cel mai mare 

număr de emigranţi definitivi 55.900 persoane, urmat fiind de judeţul Arad cu 22.883 persoane. 

Pe ultimul loc se află judeţul Hunedoara cu 8.966 persoane. 

Emigranţi definitivi pe grupe de vârsta, regiuni de dezvoltare şi judeţe de plecare 

Din numărul total de emigranţi definitivi, la nivel regional (60.190 persoane), grupa 

de vârstă 15-19 ani reprezintă aproximativ 6%, iar cel de 20-24 de ani aproximativ 11%, similar 

cu valorile naţionale. Acest fenomen influenţează în sens de descreştere populaţia de vârstă 

şcolară. 

Mutaţiile din structura socio-economică au determinat o intensă mobilitate 

teritorială a populaţiei, cu consecinţe directe în modificarea numărului şi a structurii socio-

demografice a populaţiei în profil teritorial. 

În cadrul migraţiei interne, fluxul rural-urban deţine cea mai mare pondere. 

Regiunea Vest a cunoscut începând cu anul 1991 importante mişcări de populaţie la 

nivel intraregional. Timişoara şi Aradul au fost şi rămân poli de atracţie pentru ansamblul 

judeţelor limitrofe, cele două judeţe înregistrând un sold pozitiv în toată perioada în ceea ce 

priveşte  migraţia internă. În anul 2010, la nivelul Regiunii Vest se remarca un sold pozitiv în 

ceea ce priveşte migraţia internă: 3390 persoane în favoarea celor sosiţi în regiune faţă de cei 

care au plecat. În cazul judeţului Hunedoara, soldul migratoriu total este însă negativ, de -1891 

persoane, dovadă a disparităţilor regionale. 

Aceeaşi tendinţă se manifestă şi în anul 2014: la nivelul Regiunii Vest soldul 

rămâne pozitiv dar este mai mic decât în anul 2010 (2265 persoane în favoarea celor sosiţi în 

regiune), iar judeţul Hunedoara înregistrează în continuare un sold negativ de -1534 persoane. 

 

Analizând datele statistice din perioada 2010-2014 se constată că în mediul urban 

soldul migraţiei interne este negativ atât la nivel naţional cât şi la nivelul Regiunii Vest. La 

nivelul regiunii acest lucru este determinat de soldul negativ al judeţelor Hunedoara şi Caraş-

Severin. Sold negativ se înregistrează şi la nivelul judeţului Arad în anii 2011-2014 şi în judeţul 

Timiş în anul 2012. Judeţul Hunedoara înregistrează în această privinţă printre cele mai mari 

cifre la nivel naţional (sold -2202 persoane în anul 2010 şi -1866 persoane în anul 2014). O 

posibilă explicaţie a acestui fenomen o constituie restructurarea masivă a sectorului industrial 

(minerit şi metalurgie) din localităţile urbane, dispariţia multor locuri de muncă şi în consecinţă 

migrarea spre alte zone în căutarea unui loc de muncă. 

 

În spaţiul rural, în ceea ce priveşte migraţia internă soldul este pozitiv atât la nivel 

naţional, cât şi la nivelul regiunii Vest. Judeţul Hunedoara se încadrează şi el în această tendinţă 

înregistrând un sold pozitiv atât la nivelul anului 2010 (311 persoane), cât şi la nivelul anului 

2014 (332 persoane). 

 

Migraţia internaţională este un alt factor deosebit de important pentru structura 

populaţiei, alături de migraţia internă. Deschiderea graniţelor spre Europa de Vest în anul 1990 a 

determinat un important flux migratoriu extern. Schimbările din sistemul politico-social 

românesc a făcut ca populaţia din regiune să se poată îndrepta atât spre ţările membre ale Uniunii 

Europene, cât şi spre SUA şi Canada. Emigrarea spre Ungaria, Germania sau spre alte ţări 

occidentale mai îndepărtate a cunoscut o nouă creştere, după 1995, în special în cazul populaţiei 

cu studii superioare, dar şi a celei cu nivel ridicat de calificare. 
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Din statisticile de la nivel naţional rezultă faptul că majoritatea emigranţilor legali 

au avut un nivel ridicat de instruire şi calificare, peste un sfert dintre aceştia având studii 

superioare. În structura de vârstă şi gen, emigranţii au fost tineri (între 20-39 ani), atât femei, cât 

şi bărbaţi. Cea mai mare pondere din totalul emigranţilor au reprezentat-o persoanele căsătorite. 

În ceea ce priveşte migraţia internaţională, la nivelul Regiunii Vest, în anul 2010, 

soldul total era negativ, de -847 persoane. Soldul migraţiei este pozitiv în cazul persoanelor de 

sex masculin (+1325) şi negativ în cazul persoanelor de sex feminin (-2172) 

În anul 2014 tendinţele sunt următoarele: 

- soldul este pozitiv: 25393 persoane la nivel naţional, --894 persoane la nivelul 

Regiunii Vest şi -219 persoane la nivelul Judeţului Hunedoara (cifrele sunt în scădere faţă de 

anul precedent); 

- din totalul emigranţilor ponderea superioară o are populaţia feminină la nivel 

naţional, 63,7 la nivelul Regiunii Vest şi 67,7% la nivelul Judeţului Hunedoara; 

din totalul imigranţilor bărbaţii au o pondere superioară la nivel naţional, la nivelul 

Regiunii Vest şi la nivelul Judeţului Hunedoara. 

 

 

 Proiecţii demografice în orizontul de timp 2025, 2030 şi 2060 

 Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară 

Proiecţiile demografice ale populaţiei la orizontul anului 2060 semnalează o 

descreştere pentru fiecare categorie de vârstă supusă analizei. 

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

în varianta cu migraţie externă şi cu -799,4 mii persoane (-46,4) în varianta fără migraţie 

externă. 

Pentru populaţia de vârstă şcolară (15-24 ani) se proiectează o descreştere cu -

1333,9 (-49,4) în varianta cu migraţie externă şi cu -1258,8 mii persoane (-46,6) în varianta fără 

migraţie externă. 

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

Ponderea populaţiei din grupa mare de vârstă 15-64 ani va înregistra o scădere de la 

68% în 2011, în ambele cazuri, la 61,2% (în varianta cu migraţie externă) şi la 61,3% (în varianta 

fără migraţie externă) în anul 2060, cu efecte dificil de previzionat şi contracarat în ceea ce 

priveşte forţa de muncă activă, rata de ocupare şi fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. 

 

Ponderea populaţiei de 65 ani şi peste va creşte de la 16,1% (2011), în ambele 

cazuri, la 26,7% (în varianta cu migraţie externă) şi la 26,2% (în varianta fără migraţie externă), 

în anul 2060. 

Prognoza populaţiei şcolare la nivelul anului 2030, exprimat în procente arată o 

evoluţie similara la nivelul Regiunii Vest cu cea naţională; pentru grupele de vârstă 6-10 ani şi 

11-14 ani, este prognozată o scădere a populaţiei şcolare sub media naţională, cu -15,51% faţă de 

-19,79% naţional şi -11,36% faţă de -15,33% naţional 

 

Pentru grupele de vârstă 15-18 ani şi 19-23 ani, este prognozată tot o scădere a 

populaţiei şcolare dar de data asta ne situăm peste naţională, cu -16,37% faţă de -13,82% 

naţional şi - 20,96% faţă de -12,77% naţional. 
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Este de remarcat faptul ca exista disparităţi foarte mari intre judeţele regiunii, care 

este prezentă pentru fiecare categorie de vârstă, cele mai afectate judeţe fiind Caraş Severin şi 

Hunedoara, urmate de judeţul Arad. 

 

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii 

şi structurii populaţiei sunt natalitatea, mortalitatea şi migraţia. 

În Judeţul Hunedoara se remarcă o diminuare a natalităţii. Principalii factori care au 

determinat scăderea natalităţii sunt de natură economică, socială şi culturală. Este vorba de o 

transformare semnificativă a structurii ocupaţionale a populaţiei, care a impus, mai ales 

contingentelor tinere, o mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în acelaşi timp, 

prelungirea perioadei de instruire. 

În perspectivă, numărul populaţiei Judeţului Hunedoara este prognozat să scadă 

până în 2025 raportat la anul 2005 cu 105.600 persoane, ceea ce reprezintă 21,0% din populaţia 

judeţului la nivelul anului 2005. Este cea mai semnificativă scădere a populaţiei de la nivelul 

Regiunii Vest depăşind cu mult media regiunii (-9,5%) şi pe cea naţională (-11%). 

Scăderea populaţiei a fost moderată până în anul 2010 şi va fi mai accentuată spre 

sfârşitul perioadei de proiectare. Această scădere se va datora menţinerii unui deficit al naşterilor 

în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se va adăuga soldul negativ cumulat 

al migraţiei interne şi externe 

 

Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025 

 
Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 

 

Dacă ne referim la evoluţia populaţiei Judeţului Hunedoara pe grupe mari de 

vârstă se constată următoarele: 

- grupa de vârstă „0-14 ani” are valori sub media naţională şi regională indiferent de 

anul pe care îl luăm drept referinţă; 

- scăderea constantă a populaţiei cuprinsă în grupa ”0-14 ani”, de la 14,86 % din 

totalul populaţiei judeţului în 2005 la 11,18% în anul 2025; 

grupa de vârstă „peste 65 ani” are valori superioare mediei naţionale şi regionale în toată 

perioada supusă analizei; ponderea acestei grupe de vârstă din totalul populaţiei este în creştere; 

- încă din anul 2010 ponderea populaţiei cuprinsă în grupa ”peste 65 ani” a depăşit 

ponderea populaţiei tinere ”0-14 ani”, iar diferenţa se accentuează spre 2025 în 

favoarea populaţiei mai în vârstă. 

Toate acestea pun în evidenţă un proces accentuat de îmbătrânire a populaţiei, proces 
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care se va accentua spre finalul perioadei supuse  analizei. 

 

 

 

* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006 

 

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 

 

 

 

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei pe sexe, se observă diferenţe majore în 

privinţa scăderii populaţiei feminine şi masculine comparativ cu Regiunea Vest sau cu scăderea 

înregistrată la nivel naţional. Se aproximează în anul 2025 faţă de anul 2010 o reducere cu 

17,68% a populaţiei feminine şi cu 18,87% a populaţiei masculine. Aceasta reprezintă cea mai 

drastică scădere din judeţele Regiunii Vest şi reprezintă dublul mediei prognozate la nivel 

naţional. 

 

Referitor la prognoza populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară se constată o 

diminuare în anul 2015 faţă de anul 2005 cu 28,7% şi în anul 2025 raportat la anul 2005 cu 

46,7%, mult peste media Regiunii Vest (21,2%, respectiv 32,6%). 
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. Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în judeţul Hunedoara 

mii persoane 

 

 
Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 

* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006 

 

 Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane IPT 

Declinul 

demografic general 

Impune gestionarea eficientă previzională a dezvoltării resurselor 

umane sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. 

Reducerea naturală 

prognozată a populaţiei 

tinere 

Exprimă pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată în 

următoarea perioadă de timp. 

Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de 

a  participa  la  forţa  de  muncă  locală,  racordarea  realistă  la  piaţa 

europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei educaţionale, de 

informare, orientarea şi consiliere, optimizarea alocării resurselor, prin 

concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea 

problemelor de acces, colaborarea şcolilor în reţea prin ofertă 

cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea paralelismelor nejustificate şi 

colaborarea pentru acoperirea teritorială optimă. 

Gradul de urbanizare a judeţului Hunedoara peste media naţională 

înseamnă pentru IPT o mai mare concentrare în oraşe a unităţilor 

şcolare care oferă servicii de educaţie şi formare profesională, fiind 

necesar însă asigurarea accesului la aceste servicii pentru populaţia din 

mediul rural, totuşi semnificativă. 

Fenomenul de 

îmbătrânire 

demografică 

Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi 

medicală şi nevoi educaţionale specifice. 

Se impune realizarea unui proces de planificare a ofertei, analizând pe 

sectoare procentul de persoane active care vor ieşi în pensie în 

următoarea perioadă, cu efecte majore în ceea ce priveşte forţa de 

muncă calificată şi ocupată. 

Ponderea semnificativă 

a populaţiei feminine 

Impune oferta de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină 

programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie. 
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Fenomenul de emigrare 

temporară 

Populaţia judeţului, inclusiv populaţia de vârstă şcolară este afectată de 

fenomenul de emigrare temporară, cu influenţe asupra ofertei de 

calificări la nivel regional şi judeţean. Diminuarea numărului de elevi, 

implicit diminuarea claselor din oferta judeţului are drept efect 

limitarea diversificării calificărilor. În cazul numărului mai mic de 

clase propuse, nu se va putea asigura acoperirea nevoilor de calificări 

şi domenii de calificare la nivelul judeţului Hunedoara. Această 

situaţie va influenţa în mod negativ posibilităţile de adecvare a ofertei 

la cererea angajatorilor, în primul rând în ceea ce priveşte includerea 

de 

noi calificări profesionale în ofertă. 

Diversitatea etnică Pentru populaţia de etnie romă sunt necesare trasee de formare 

profesională de tip „A doua şansă„ având în vedere nivelul de educaţie 

şi analfabetism înregistrate. 

Consolidare relativă a 

vârstei de mijloc (35-55 

ani) active pe piaţa 

muncii 

Implică nevoi crescânde de formare continuă şi de implicarea activă a 

şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi. 

 

Măsuri pentru dezvoltarea resursei umane: 

  Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a 

participa la forţa de muncă regională 

 Acţiuni de planificare a ofertei educaţionale de informare orientare şi consiliere; 

 Optimizarea alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile 

în paralel cu rezolvarea problemelor de acces 

 Colaborarea şcolilor în reţea: 

o o ofertă cuprinzătoare şi diversificată: 

o eliminarea paralelismelor nejustificate 

o colaborare pentru acoperire teritorială optimă
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 Analiza mediului economic  

Regiunea Vest, considerată a fi o regiune cu rezultate economice superioare mediei 

naţionale, a cunoscut în ultimii ani (pentru care au fost găsite date: 2010-2014) o creştere lentă a 

produsului intern brut. 

 

 

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI ÎN JUDEŢUL 

HUNEDOARA AUGUST 2017 

 

INDUSTRIE 

Producţia industrailă realizată în luna august a fost mai mică cu 31.7% decât cea din luna iulie 

2017 şi cu 7,6% mai mare decât din luna iulie 2017 şi cu 7,6% mai mare decât în august 2016. 

 

În luna august 2017 s-au înregistrat faţă de august 2016, următoarele evoluţii: 

Creşteri s-au înregistrat în ramurile: 

% 

Repararea, întreţinerea şi instyalarea maşinilor şi echipamentelor +46,9 

Prelucrarea lemnului +45,4 

Fabricarea altor mijloace de transport +36,1 

Fabricarea produselor textile +31,4 

Fabricarea echipamentelor electrice +23,1 

Fabricarea autovehicolelor de transport rutier +16,2 

Fabricarea de mobilă +16,1 

 

Scăderi s-au înregistrat în ramurile: 

% 

Extracţia cărbunelui -35,6% 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică -33,8% 

Fabricarea încălţămintei, articolelor de voiaj şi marochinărie -17,8 

Alte activităţi extractive -17,1 

Fabricarea hârtiei şi produselor din hârtie -16,0 

Industria construcţilor metalice şi a produselor din metal -15,6 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -14,3 

 

COMERŢ INTERNAŢIONAL 

În luna iunie 2017, s-au exportat mărfuri în valoare de 72749 mii Euro, cu 13,6 mai 

puţin decât în mai 2017 şi s-au importat mărfuri în valoare de 58410 mii euro, cu 2,5% mai mult 

decât în mai 2017. Soldul este de +14339 mii Euro. 

Pe primele 6 luni s-au exportat mărfuri în valoare de 449441 mii euro şi s-au 

importat mărfuri în valoare de 343480 mii euro. Soldul pe primele şase luni este de +105961 mii 

euro. 
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TURISM 

Numărul turiştilor sosiţi în luna august 2017 a fost de 22112 persoene, cu 199 persoane 

mai mare decât în luna iulie 2017. 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost în august cu 28,8%, cu 0,6% mai 

mult ca în iulie 2017. 

 

Evoluţia crescătoare a PIB-ului este vizibilă atât pe ansamblul Regiunii Vest, cât şi la 

nivelul fiecărui judeţ din regiune, însă cu mari diferenţe între cele patru judeţe componente, 

fapt care evidenţiază disparităţile de dezvoltare intra-regionale. 

 

Judeţul Hunedoara are un aport de circa 18% la PIB-ul Regiunii Vest. Domeniile de 

activitate care contribuie semnificativ la valoarea PIB-ului sunt, în ordine: industria, 

agricultura, tranzacţiile imobiliare, transport şi depozitare, intermedieri financiare, comerţ, 

turism, construcţii şi altele. 

 

Situaţia în toate cele 4 judeţe ale regiunii este prezentată mai jos. 

 

  Ponderea fiecărui judeţ în PIB-ul Regiunii Vest 

Sursa: http://www.cnp.ro/ro/prognoze 

 

Prin prelucrarea datelor de la Institutul Naţional de Statistică, la nivelul anului 

2014, contribuţia pe judeţe la formarea PIB-ului Regiunii Vest era următoarea: 

- judeţul Arad – 23 % 

- judeţul Caraş-Severin – 11% 

- judeţul Hunedoara – 17,79% 

- judeţul Timiş – 48,21%. 

 

Dinamica generală a firmelor din Regiunea Vest – exprimată în unităţi locale 

active
23

 se caraterizeză prin variaţii de până la 10.000 a numărului de unităţi, ca o dovadă a 

dinamicii  specifice perioadei 2008-2014, şi a unui spirit antreprenorial în curs de definitivare. 

http://www.cnp.ro/ro/prognoze


37 

 

 
Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO Online 

 

Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN 

Rev.2, clase de mărime după numărul de salariaţi: Valorile cele mai mari se înregistrează 

pentru G Comerţ cu ridicata şi cu amanuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 

în fiecare judeţ, urmat de C Industria prelucrătoare, M Activităţi profesionale, ştiintifice şi 

tehnice, I Hoteluri şi restaurante şi H Transport şi depozitare. 

 

În anul 2014, în judeţul Hunedoara îşi desfăşurau activitatea 9.077 firme faţă de 9.330 în 

2010 şi 10.748 firme în anul 2008. Acestea reprezintă 19% din totalul întreprinderilor din 

Regiunea vest, procent în scădere faţă de 2010 – 20.81%). 

 

  Numărul firme şi ponderea acestora la nivel regional - 2014 

 

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2) 

Regiunea 

Vest 

Judeţul 

Hunedoara 

Pondere 

regională 

Total firme 48302 9077 19% 

A Agricultura, silvicultura si pescuit 2150 316 15% 

B Industria extractiva 150 39 26% 

C Industria prelucratoare 4891 960 20% 

D Productia si furnizarea de energie electrica si 

termica, gaze, apa calda si aer conditionat 

 

183 

 

26 

 

14% 

E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, 

activitati de decontaminare 

 

362 

 

102 

 

28% 

F Constructii 4465 843 19% 

G Comert cu ridicata si cu amanuntul; 

repararea autovehiculelor si motocicletelor 

 

15817 

 

3338 

 

21% 

H Transport si depozitare 3590 732 20% 

I Hoteluri si restaurante 2887 635 22% 

J Informatii si comunicatii 1468 217 15% 

K Intermedieri financiare si asigurari 607 159 26% 

L Tranzactii imobiliare 1649 186 11% 

M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 5156 745 14% 

N Activitati de servicii administrative si activitati de 

servicii suport 

 

2076 

 

292 

 

14% 

P Invatamant 315 47 15% 
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Q Sanatate si asistenta sociala 1021 166 16% 

R Activitati de spectacole, culturale si recreative 518 90 17% 

S Alte activitati de servicii 997 184 18% 

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Hunedoara - Anuarul statistic 

 

Pe clase de mărime, din totalul celor 9.077 unităţi locale active în judeţul 

Hunedoara în anul 2014, 86,28% reprezintă micro-întreprinderile (0-9 angajaţi), 11,39 % 

întreprinderile mici (10- 

49 angajaţi), 1,94% întreprinderile mijlocii (50-249 angajaţi) şi 0,37% 

întreprinderile mari şi foarte mari (peste 250 de angajaţi). 

Ca număr de unităţi locale active, ponderea cea mai mare o au firmele din comerţ 

(3338 în 2014), urmate de cele din industria prelucrătoare (960 firme), constructii (843 firme), 

activitati profesionale, ştiinţifice, tehnice şi transport (745 firme), transport şi depozitare (732 

firme) şi hoteluri şi restaurante (635 firme). 

 

Dinamica firmelor - unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii - 

jud. Hunedoara 

 
                Sursa INS jud. Hunedoara 

 

 

Se constată că din anul 2008 până în 2011 dinamica firmelor - unităţi locale active 

din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii din judeţul Hunedoara este una descendentă 

după care se observă o creştere pana în 2014 la firmele mici 0-9 angajaţi. 

 

 Turismul 

Pe teritoriul judeţului Hunedoara se regăsesc numeroase şi variate obiective 

turistice, datorate condiţiilor naturale, vieţii istorice şi culturale continue şi îndelungate care s-a 

desfăşurat pe aceste meleaguri. 

La nivelul Regiunii Vest exista 442 de structuri de primire turistica din care 102 

hoteluri. Sectorul ospitalităţii si turismului implică facilităţi şi servicii. Serviciile competitive 

pot fi asigurate doar de către personal pregătit si specializat, cu performante corespunzătoare. 

Autorităţile sesizează o criză de personal calificat care caracterizează acest sector. 
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Populaţia ocupată în sectorul turismului continuă să crească în judeţul Hunedoara 

mai ales datorită extinderii turismului în zonele montane. Turismul imprimă muncii prestate în 

acest sector o sumă de caracteristici. Printre cele mai importante trăsături: consumul mare de 

muncă vie, răspunderea materială şi morală superioară, nivelul relativ ridicat de pregătire, 

relaţiile directe lucrător-turist, sezonalitate accentuată, etc. 

Calificarea în domeniul turismului este deficitară, iar personalul angajat manifestă 

o multitudine de aspecte negative care conferă serviciilor un aspect de superficialitate. 

 

Staţiunile de interes naţional din judeţ deţin un mare potenţial de atragere a 

turiştilor, dintre acestea cea mai renumită fiind staţiunea Petroşani-Parâng cu 11.566 sosiţi. 

Etnografia şi folclorul reprezintă o importantă ramură a patrimoniului imaterial, 

fiind compusă din arhitectura populară ţărănească, tehnică şi instalaţii populare, costume 

populare, ceramică populară, muzee etnografice săteşti, manifestări populare tradiţionale, 

festivaluri, manifestări artistice etc. 

În judeţul Hunedoara sunt localizate mai multe zone de interes etnografic şi 

anume: 

o În judeţul Hunedoara: Ţinutul Pădurenilor, Ţara Zărandului, Ţinutul Orăştiei şi 

Zona Văii Mureşului. 

 

Dezvoltarea durabilă 

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

stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la 

modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru 

cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a 

relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Ca orientare generală, documentul vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe 

termen scurt, mediu şi lung: 

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor şi politicilor publice ale României; 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile; 

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor UE. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice a avut în vedere pe termen mediu şi lung, o 

creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere substanţială a decalajelor economico- 

sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE. 

În acest moment pot fi analizate rezultatele deja înregistrate, în raport cu obiectivele stabilite 

pentru orizontul 2013, şi pot fi reconsiderate obiectivele rămase relevante pentru Orizontul 2020 

şi 2030; astfel, indicatorul sintetic prin care se masoară procesul de convergenţa reală, produsul 

intern brut pe cap de locuitor al României, era estimat să depăşească în anul 2013 media UE 

din acel moment, să se apropie de media UE în anul 2020 şi să fie uşor superior nivelului mediu 

european în anul 2030. 

Direcţiile principale de acţiune, printre care se regaseşte şi educaţia şi formarea 

profesională, detaliate pe sectoare şi orizonturi de timp sunt: 
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 Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale 

în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a 

capitalului natural; 

 Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională, sănătate 

publică şi servicii sociale, ţinând seama de evoluţiile demografice şi de impactul 

acestora pe piaţa muncii; 

 Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere 

economic şi ecologic, în deciziile investiţionale; 

 Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii de 

adaptare pe termen lung, cât şi a unor planuri de măsuri pentru situaţii de criză 

generate de fenomene naturale sau antropice; 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare; 

 Identificarea unor surse suplimentare de finanţare pentru realizarea unor proiecte şi 

programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei 

mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale; 

 Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea 

la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii să fie însoţită de 

revitalizarea, în modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale, în special în 

zonele montane şi cele umede. 

In cadrul Temelor inter - şi trans – sectoriale sunt abordate două sectoare de interes din 

perspectiva noastă, a elaborării PRAI, şi anume: 1.1. Educaţie şi formare profesională 

şi 1.2. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea 

Tabelul sintetic de mai jos prezintă pe scurt Obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung aferente 

acestor teme, cu exemple de direcţii de acţiuni şi măsuri, care apoi sunt detaliate in paragrafele 

ce urmează. 

                                     Tabel  Teme inter – şi trans – sectoriale 

Tema inter- şi trans -sectorială 

 1.1. Educaţie şi formare profesională 1.2. Cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, inovarea 

Orizont 2013 

termen scurt 

 

Obiectiv 

naţional 

Dezvoltarea capitalului uman şi 

creşterea competitivităţii prin corelarea 

educaţiei şi învăţării pe tot parcursul 

vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea 

oportunităţii sporite pentru participarea 

viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 

flexibilă şi incluzivă. 

Atingerea mediei UE la  indicatorii 

de bază ce descriu structura şi 

performanţa sistemului de cercetare, 

dezvoltare şi inovare. 

 

Direcţii de 

acţiune /măsuri 

Conţinuturi de educaţie socio-culturală 

pe teme locale şi universal; 

Conţinuturi de educaţie ambientală; 

Conţinuturi de  educaţie şi formare 

tehnică şi profesională prin competenţe 

şi proatitudini, abilităţi şi aptitudinI; 

etica în mijlocul  dezvoltării 

durabilităţii 

sociale. 

Crearea de cunoştinţe şi creşterea 

vizibilităţii internaţionale a 

cercetării româneşti: 

Creşterea competitivităţii economiei 

româneşti prin promovarea inovării 

Creşterea calităţii sociale a 

cercetării. 
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Orizont 2020 

- termen 

mediu 

 

Obiectiv 

national 

Atingerea nivelului mediu de 

performanţă al UE în domeniul  

educaţiei şi formării profesionale, cu 

excepţia serviciilor în mediul rural şi 

pentru grupurile dezavantajate, unde 

ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

Încadrarea cercetării româneşti în 

fluxul principal al evoluţiilor 

ştiinţifice şi tehnologice din UE; 

generalizarea activităţilor inovative; 

apariţia unor centre de excelenţă cu 

impact internaţional. 

 

Direcţii de 

acţiune /măsuri 

Restructurarea ciclurilor de învăţământ 

pe baza Cadrul Naţional al Calificărilor 

Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei 

instituţionale; 

Profesionalizarea managementului 

educaţional şi şcolar; 

Deschiderea sistemului formal de 

educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor 

de învăţare dobândite în contexte non- 

formale sau informale; 

Dezvoltarea bazei instituţionale şi 

logistice a sistemului educaţional 

naţional; 

Creşterea calităţii procesului de formare 

a personalului didactic şi de conducere 

din învăţământ; 

Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a 

se instrui pe tot parcursul vieţii; 

Dezvoltarea unor programe de studiu 

diferenţiate conform specificului 

regiunilor şi nevoilor elevilor; 

Extinderea învăţământului şi formării 

profesionale de calitate în mediul rural, 

cultivarea egalităţii de şanse şi atragerea 

în sistemul educaţional a tinerilor din 

grupurile defavorizate; 

Extinderea cooperării internaţionale; 

Se are în vedere perfecţionarea, în 

continuare, a cadrului

 legislativ, 

regulatoriu şi instituţional, 

dezvoltarea interfeţei cu firmele 

inovative şi promovarea cofinanţării 

cu capitalul privat. Cheltuielile 

publice pentru cercetare-dezvoltare- 

inovare în universităţi şi unităţi 

specializate se vor ridica la cel puţin 

3% din PIB. 

Orizont 2030- 

termen lung 

 

Obiectiv 

naţional: 

Situarea sistemului de învăţământ şi 

formare profesională din România la 

nivelul performanţelor superioare din 

UE; apropierea semnificativă de nivelul 

mediu al UE în privinţa serviciilor 

educaţionale oferite în mediul rural şi 

pentru persoanele provenite din medii 

dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

Statornicirea principalelor elemente 

ale societăţii şi economiei bazate pe 

cunoaştere; contribuţii esenţiale ale 

cercetării româneşti la realizarea 

obiectivelor complexe ale 

dezvoltării durabile. 

 

 

Direcţii de 

acţiune /măsuri 

Principiile şi practicile dezvoltării 

durabile vor fi încorporate organic în 

ansamblul politicilor educaţionale; 

Eficienţa internă şi externă a sistemului 
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de educaţie va fi în continuare obiectivul 

principal; 

Metodologia de evaluare, certificare şi 

atestare a calităţii actului educaţional se 

va alinia la procedurile de raportare la 

reperele de performanţă adoptate în 

Uniunea Europeană; 

Extinderea în continuare a cooperării 

internaţionale. 

 

 

 Zona montană şi dezvoltarea durabilă – aspecte specifice ruralului montan 

Turismul rural şi agroturismul în judeţul Hunedoara. 

Turismul rural constituia una dintre resursele foarte puţin exploatate de către proprietarii 

potenţialelor pensiuni agroturistice. Dacă în 2002 în judeţ erau atestate şi funcţionau un număr 

de doar 5 pensiuni agroturistice conform datelor furnizate de I.N.S., în 2010 numărul pensiunilor 

agroturistice a crescut considerabil. Este posibilă deasemenea dezvoltarea turismului ecologic 

având în vedere numeroasele habitate naturale, a biodiversităţii, a fondului peisagistic precum şi 

a potenţialului natural nealterat dar nu mai puţin important cu gospodării ţărănesti solide cu un 

habitat rural bine conservat. 

Dezvoltarea durabilă aplicată în cadrul zonelor montane în judeţul Hunedoara 

are în vedere: 

- Dezvoltarea socio-economică echilibrată a tuturor zonelor montane şi habitatelor 

umane prin ocupaţii tradiţionale, pluriactivitate, complementaritate şi valoare adăugată 

- Protecţia factorului antropic autohton şi antrenat în exercitarea tradiţiilor de bune 

practici, combaterea sărăciei şi eroziunii umane; 

- Asigurarea necesarului de producători agricoli montani, a succesiunii generaţiilor, în 

limitele suportabile de caracteristicile teritoriului; 

- Valorificarea patrimoniului cultural, conservarea şi protejarea biodiversităţii, a speciilor 

rare de plante şi animale ameninţate, din zonele protejate. 

 

Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

Investiţiile la nivel regional sunt în creştere ceea ce recomandă orientarea tinerilor către 

calificările care sunt sau vor fi cerute de investitori. 

În Regiunea Vest, cel mai mare număr de persoane ocupate se găseşte, în ordine, în 

următoarele sectoare: în industria prelucrătoare, comerţ, construcţii, transport-depozitare şi 

comu- nicaţii. 

Având în vedere gradul de îmbătrânire a forţei de muncă şi lipsa unui surplus de calificări 

pe piaţa muncii, investitorii se orientează puternic către forţa de mucă pe care şi-o dezvoltă încă 

din etapa de formare iniţială, pe toate nivelurile (muncitori calificaţi, specialişi şi experţi cu 

studii superioare). 
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În judeţul Hunedoara, cele mai numeroase întreprinderi activează în comerţ 

şi industria prelucrătoare, servicii. 

Judeţul Hunedoara ocupă o poziţie mediană în cadrul Regiunii Vest în ceea ce priveşte 

activitatea întreprinderilor active în industrie, construcţii şi servicii, cu 20,90% din  numărul 

acestora, 18,87% din volumul cifrei de afaceri, 22,68 % din numărul persoanelor ocupate, 

13,30% din totalul investiţiilor brute realizate. Se poate remarca astfel un nivel echilibrat de 

concordanţă între diferiţi indicatori economici la nivel regional. 

Şcolile trebuie să îşi definească punctele forte, avantajele comparative, în dialog strâns 

cu partenerii sociali. Şcolile trebuie să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale 

(combinarea ofertelor), dar, desigur, fiind conştiente de punctele lor tari. Şcolile pot fi cu 

uşurinţă apreciate după numărul întreprinderilor (inclusiv micro-întreprinderile) cuprinse în 

reţeaua lor de cooperare. 

Se poate recomanda crearea unor stimulente pentru şcoli pentru o abordare mai activă 

faţă de întreprinderi. Cu alte cuvinte, şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea 

instituţională şi să investească mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta. 

Pentru şcolile TVET nevoia de schimbare menţionată în acest context implică: 

• Dezvoltare mult mai susţinută a cooperării între şcoli (la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional); 

• Dezvoltare mult mai susţinută a cooperării cu principalii parteneri de pe piaţa muncii; 

• Promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii; 

• Diferenţiere, diferenţiere şi din nou diferenţiere. 

Judeţul Hunedoara este situat în partea sud-vestică a Transilvaniei şi ocupă o parte a 

bazinelor hidrografie ale râurilor Mureş şi Jiu. Relieful judeţului Hunedoara cuprinde unităţi de 

relief distincte, între acestea regiunile muntoase ocupând o pondere majoritară. Depresiunile 

intramontane şi colinare, zonele depresionare şi defileurile, completează structura reliefului din 

cuprinsul judeţului. 

Regiunile muntoase constituie relieful cel mai vechi şi fragmentat, dar extrem de variat 

sub aspect geomorfologic. Carpaţilor Meridionali le aparţin masivele înalte şi mijlocii din sudul 

şi sud- estul judeţului, în timp ce Carpaţii Occidentali, cuprind masivele mici şi mijlocii din vest 

şi nord. Din punct de vedere al treptelor de altitudine, etajul montan este compus din subetajul 

alpin (zone întinse din Munţii Retezat, Godeanu, Parâng şi parţial Ţarcu) şi cel de pădure (zonele 

medii şi joase din Munţii Retezat, Godeanu, Ţarcu, Parâng, aşa-numitul Podiş dacic din Munţii 

Şureanu, Poiana Ruscă, Metaliferi şi Masivul Găina. 

Situaţia actuală: 

 Pierderi masive ale locurilor de muncă din zona montană, mai ales în mediul rural; 

 Părăsirea definitivă şi în număr alarmant de mare a activităţilor rurale (agricole şi 

neagricole) de către tineretul din zona montană şi migraţia masivă înspre ţări 

occidentale sau înspre urban; 

 Accesul redus la formare profesională a tinerilor pentru activităţile montane; 

 Inexistenţa şcolilor profesionale cu specific pentru activităţile montane şi un număr 

foarte redus al unităţilor şcolare de profil; 

Sistemul educaţional are un rol definitoriu, acela de a pregati specialişti in domeniul turismului 

montan. 

Unul dintre aspectele importante ale implicării ÎPT hunedorean în asigurarea de 

resurse umane pentru activităţile desfăşurate în zonele montane, ca parte a asigurării unei 
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dezvoltări durabile, este includerea Colegiului Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu, ca 

unitate de învăţământ în cadrul Programului Naţional de Educaţie şi Formare Profesională 

pentru Dezvoltarea Integrată a Zonelor Montane, proiect finanţat de Ministerul Educaţiei şi 

Culturii Austria. De asemenea dezvoltarea profilului servicii, domeniul Turism şi alimentaţie la 

nivelul Liceului Teoretic Ghelari. 

 

Obiectivele domeniului educaţional în dezvoltarea durabilă a judeţului Hunedoara: 

asigurarea accesului la serviciul educaţional de calitate; funcţionarea durabilă a sistemului de 

învăţământ; sporirea rolulului sistemului de învăţământ în dezvoltarea economică şi a resurselor 

umane. 

Strategii pe termen lung: sporirea accesului nediscriminatoriu a populaţiei la serviciul 

educaţional; perfecţionarea sistemului în scopu integrării sociale a elevilor cu necesităţi 

educucaţionale speciale. 

Oferta educaţională la nivel de judeţ ar putea să cuprindă mai multe variante de 

calificare: 

1. La nivelul şcolii profesionale, nivel 3, pot exista următoarele calificări: 

Fermier montan un lucrător calificat capabil să: 

 înfiinţeze, întreţină şi să recolteze culturi specifice zonei montane; 

 crească şi îngrijească animale din zona montană (taurine, ovine, porcine, păsări); 

 ofere servicii de agroturism în zona montană; 

 obţină produse de origine vegetală şi animală destinate livrării en-gros; 

 vândă  cu amănuntul pe piaţă sau să valorifice aceste produse prin 

activităţi complementare de agroturism; 

 pregătească pensiunea pentru primirea clienţilor; 

 asigure securitatea clienţilor şi a bunurilor acestora; 

 asiste clienţii pe durata sejurului şi rezolvarea reclamaţiilor; 

 Lucrător în pensiuni agromontane 

Calificarea „Lucrător în pensiuni agromontane” presupune competenţe, deprinderi 

şi abilităţi necesare coordonării si organizării serviciilor de agroturism aplicând legislaţia şi 

reglementările privind  securitatea,  igiena,  sănătatea  la  locul  de  muncă,  prevenirea  şi 

stingerea incendiilor, rezolvă probleme specifice locului de muncă, întocmeşte documente de 

evidenţă economică, valorifică competenţele cheie sociale, de comunicare, lucru în echipă, 

utilizare a softurilor specifice, îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă şi de dezvoltare durabilă. 

Lucrătorul în pensiuni agromontane este capabil să: 

 execute activităţi de agroturism în zona montană; 

 pregătească pensiunea  pentru primirea clienţilor; 

 asigure securitatea clienţilor şi a bunurilor acestora; 

 asiste clienţii pe durata sejurului şi rezolvarea reclamaţiilor; 

 execute lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a vegetaţiei forestiere; 

 aplice tehnologii de creştere a animalelor în zona montană. CDL-uri cu tematică 

montană, de exemplu: 

 Obţinerea şi servirea preparatelor tradiţionale în zona montană; 

 Obiceiuri şi tradiţii specifice zonei montane; 

 Organizarea activităţilor specifice zonei montane.  

Marketing în agroturism; 
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 Managementul activităţilor de agroturism; 

 Comportament şi etică în agroturism; 

 Amenajări pentru agroturism; 

 Promovarea tradiţiilor locale în agroturism. 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Ritmul susţinut de creştere 

economică din ultimii ani, reflectat în 

dinamica PIB şi a productivităţii 

muncii. 

Este necesară o continuă prospectare şi adaptare pro-

activa a sistemului de educaţie şi formare profesională 

la nevoile pieţei, ţinând cont de contextul social şi 

economic . 

Provocări induse de procesul de 

integrare europeană 

Dinamica investiţiilor brute şi a 

investiţiilor străine 

Se impune: creşterea nivelului de calificare, importanţa 

competenţelor cheie, limbile străine, antreprenoriat, 

formarea unor competenţe adecvate pentru: noile 

tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare 

Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 

competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi 

comerciale/economice, tehnice – artistice – IT 

Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 

întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a ponderii unor 

sectoare economice (ex.: serviciile şi 

construcţiile), în paralel cu scăderea 

ponderii altor sectoare în formarea 

PIB şi a VAB regional. 

Oferta educaţională trebuie să reflecte, prin structura 

ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea 

crescută a sectoarelor economice în dezvoltare: servicii, 

construcţii. 

Diversitatea activităţilor industriale 

sau dimpotrivă concentrarea 

activităţilor industriale în anumite 

sectoare 

 

Modificări structurale din economie 

evidenţiate prin modificări ale 

ponderilor sectoarelor şi activităţilor 

economiei naţionale la formarea PIB 

şi VAB 

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare 

profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea locală 

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 

(inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor 

economici. 

Ponderea crescândă a IMM Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de 

lucru diverse 

Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe 

tehnice generale solide. 

Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de 

calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

Dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici 
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 PIAŢA MUNCII  -în  judeţul Hunedoara 

 

În ultimii ani piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul 

procesului de restructurare economică manifestată prin reducerea populaţiei active, creşterea 

populaţiei ocupate şi scăderea numărului de şomeri. Piaţa muncii judeţene reflectă în mare 

tendinţele de la nivel naţional. 

Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă vacante la un 

anumit moment. Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării disponibilităţilor 

de muncă existente în societate, adică a volumului de muncă ce poate fi depusă de populaţia aptă 

de muncă într-o perioadă dată. Trebuie să avem în vedere că nu toate disponibilităţile de muncă 

se constituie în ofertă, ci numai acelea care se perfectează cu un contract legal de muncă. Oferta 

de muncă este formată din munca pe care o pot depun membrii societăţii în condiţii salariale. 

Prin urmare, în oferta de muncă nu se includ femeile casnice, studenţii, precum şi persoanele 

care depun activităţi nesalariale (munca la negru). Oferta de muncă se exprimă prin diferenţa 

dintre populaţia aptă, disponibilă şi numărul persoanelor casnice, studenţilor şi celor care nu 

doresc să presteze nici un fel de activitate, întrucât, au suficiente resurse pentru a-şi asigura un 

nivel de trai decent sau au alte preocupări. În acest sens se supun atenţiei următoarele aspecte: 

 pe termen scurt, cererea de muncă este practic invariabilă, deoarece dezvoltarea 

unor activităţi existente şi iniţierea altora noi, generatoare de locuri de muncă, presupun o 

anumită perioadă de timp; 

 oferta de muncă în ansamblul său se formează în decursul unui timp îndelungat în 

care creşte şi se instruieşte fiecare generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja; 

 posesorii forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă; oamenii nu se deplasează 

dintr-o localitate în alta şi nu-şi schimbă cu uşurinţă munca, ci sunt ataşaţi mediului 

economicosocial, chiar dacă nu au avantaje economice. De asemenea, oferta de muncă depinde 

de vârsta, sexul, starea de sănătate, aptitudinile fiecărei persoane, condiţiile de muncă şi alte 

aspecte care nu sunt neapărat de natură economică. 

Conform cerinţelor Uniunii Europene politica ocupării forţei de muncă face parte 

din politica socială a unei ţări alături de: securitatea socială şi politică; menţinerea veniturilor (în 

special prin pensii şi indemnizaţii de şomaj); politica educaţională; politica asistenţei medicale; 

politica locuinţelor sociale; asistenţa socială; politica mediului (ecologică); politica în domeniul 

culturii; politica pentru tineret. Evoluţia resurselor de muncă în România s-a aflat, în ultimul 

deceniu, şi sub impactul unor fenomene demografice şi sociale precum: accelerarea scăderii 

fertilităţii şi menţinerea mortalităţii  la un nivel ridicat, creşterea emigraţiei, etc. Aceste 

fenomene au contribuit la creşterea ponderii populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste, precum şi la 

menţinerea la un nivel înalt a ratei de dependenţă demografică, cu deosebire în mediul rural. Pe 

piaţa forţei de muncă meseriile evoluează, iar un anumit număr de puncte de referinţă în ceea ce 

priveşte piaţa muncii trebuiesc reexaminate. Lucrătorii sunt îndreptăţiţi să primească, din parte 

Serviciilor de Ocupare, informaţii asupra schimbărilor din tehnologie, precum şi asupra 

repercursiunilor din domeniul economic, pentru a putea anticipa care este pregătirea profesională 

de care au nevoie sau modul de adaptare la cerinţele întreprinderii 
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Concurenţa pe pieţele forţei de muncă este dură, dat fiind faptul că nu vor exista 

suficiente posturi pentru toată forţa de muncă activă, în momentul în care vor avea loc 

schimbările impuse de modernizarea proceselor de activitate. De aceea, în acest context, 

analiza Planul local de acţiune pentru învăţământ 29 fluctuaţilor care apar în domeniul 

ocupaţional, poate conduce la o previziune care să constituie o bază fundamentată ştiinţific 

pentru politicile de formare profesională. Autorităţile publice vor trebui să asigure lucrătorilor 

posibilitatea de a învăţa pe tot parcursul vieţii şi de a-şi actualiza în permanenţă calificările pe 

care le au, oricine ar fi angajatorul lor sau condiţiile de muncă. Pentru analiza principalilor 

indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează două serii de date statistice: Balanţa 

Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării (AMIGO). BFM permite 

comparabilitatea teritorială, pe nivelele de agregare naţional, regional şi judeţean, iar AMIGO 

permite comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi comparabilitatea cu 

statistica europeană (EUROSTAT). 

  

 Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2013-2020) 

 

În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale (INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare 

profesională la orizontul 2013 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către 

INCSMPS în calitate de partener în cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

„Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei 

muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat a fost Centrul Naţional de Dezvoltare a 

Învăţământului Profesional şi Tehnic. 

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe 

termen mediu şi lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de 

Universitatea Cambridge în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele 

abordări inovative generate de gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite. 

Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca 

cererea de forţă de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai 

investiţiilor brute interne şi externe şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de 

prognoză. Evaluarea cererii potenţiale indică modul în care populaţia ocupată reacţionează la 

dinamica economică. De aceea pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare 

econometrică 

A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă 

rezultate din retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este 

de menţionat că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu 

decât evoluţii ale unor structuri economice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu 

privire la structura pe vârste a populaţiei ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de 

vârstă şi în ipoteze care induc un anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări 

trebuie privite cu rezerve. 

Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat 

cererea agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 

2020. 
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Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau 

distrugerii de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă 

disponibile, in ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori 

pozitive dacă există cerere potenţială sau dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar 

nivelul cererii înlocuite este mai mare decât distrugerea de locuri de muncă. 

Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de 

muncă la nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru 

perioada 2000- 2088 privind: 

 populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 

 valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei 

naţionale (diviziuni CAEN REV1) 

 valoarea adăugată brută în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN 

REV1) 

 valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale 

(diviziuni CAEN REV1) 

Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe 

termen mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii: 

 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 

- evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale 

de Prognoză (Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013 

- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate 

brute: un ritm anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi 

respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică 

a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în 

cadrul fiecărei ramuri, diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru 

alegerea pentru perioada 2014- 2020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 

deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o 

previzionează după anul 2013. 

- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont 

de valorile reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 

s-a considerat un  ritm anual de creştere constant şi egal cu 1015. 

- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 

2009 (0.76) pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor 

informaţii s-a considerat că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei 

diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 

– 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga 

perioadă de analiză. 

 Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul 

MODERAT: 

- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un 

ritm de scădere de 0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe 

perioada 2010-2011 . Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia 

Naţională de Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014- 2020 s-a considerat un ritm anual de 

creştere în industrie de 1.036, un ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de 

creştere în servicii de 1.032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de 
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creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013). 

- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă de 2009. 

Pentru perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei. 

 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul 

MODERAT: 

- VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. 

De asemenea, s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate 

dintre cei intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în 

anul 2013. 

- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 

2009 comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de 

creştere de constant. 

A fost  prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au fost 

excluse  din modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza 

conform căreia evoluţia populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil pentru 

perioada 2000-2008. În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populaţiei 

ocupate totale la nivel naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale 

(erorile au fost de aprox. 1-2%) 

Rezultatele proiecţiilor 

1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional 

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de 

dinamica economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru 

perioada  2011 – 2020 indică scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui 

moderat şi creşterea acesteia în ipoteza scenariului optimist. 

mii persoane 

 scenariu 

PESIMIST 

scenariu 

MODERAT 

(de bază) 

scenariu 

OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

2018 8794 8982 9452 

2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 

 

1. Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă la nivel 

de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 

              În ipotezele scenariului de bază (moderat) proiecţia cererii potenţiale relevante pentru 

învăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 
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2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în 

perioada 2012-2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, 

Vest, Bucureşti-Ilfov. 

            Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin 

dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de 

ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin probabil să se producă 

în următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de anul 2009. 

           Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din 

LFS (AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata de 

ocupare a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele de 

pensionare au fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de 55 ani şi 

peste în populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea 

populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte judeţul. 

           Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea cererii 

potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă. Se observă faptul că – la nivel naţional - în 

fiecare an de prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii potenţiale rezultată din 

evoluţia potenţială a activităţilor economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi modificarea 

cererii potenţiale faţă de anul anterior este explicată de existenţa unor locuri de muncă 

disponibile. Estimarea dinamicii acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi agregate în 

ipotezele scenariului de bază (moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea 

tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea 

populaţiei inactive nu se modifică şi nici nu au loc reduceri ale ratei şomajului, putem să 

considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din diferite 

domenii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic. 

 

Prognoze ale cererii pentru Regiunea VEST (nr. persoane) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 

cererii potenţiale 

 

593426 

 

585345 

 

578746 

 

592267 

 

593996 

 

595201 

 

596565 

 

598099 

 

599796 

 

601650 

Prognoze ale 

cererii înlocuite 

 

4366 

 

4306 

 

4258 

 

4357 

 

4370 

 

4379 

 

4389 

 

4400 

 

4413 

 

4426 

Prognoze ale 

cererii agregate 

 

597792 

 

589651 

 

583004 

 

596624 

 

598366 

 

599580 

 

600954 

 

602499 

 

604209 

 

606077 

 

Prognoze ale cererii pentru judeţul Hunedoara 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze ale 

cererii potenţiale 

138140 136259 134723 137871 138273 138554 138871 139228 139623 140055 

Prognoze ale 

cererii înlocuite 

1144 1128 1116 1142 1145 1147 1150 1153 1156 1160 

Prognoze ale 

cererii agregate 

139284 137387 135839 139012 139418 139701 140021 140381 140779 141215 
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Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Vest 

Domeniul de educaţie şi formare 

profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2014-2020 

(%) 

Agricultură 1,90% 

Silvicultură 0,00% 

protecţia mediului 26,20% 

ind. alimentară 1,60% 

Comerţ 9,00% 

Economic 8,10% 

turism şi alimentaţie 1,40% 

estetica şi igiena corpului omenesc 0,00% 

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 5,10% 

Mecanică 21,30% 

Electric 4,40% 

electromecanică 0,90% 

electronică automatizări 1,10% 

chimie industriala 1,10% 

materiale de construcţii 1,70% 

fabric. prod. din lemn 2,50% 

industrie textilă şi pielărie 13,40% 

tehnici poligrafice 0,30% 

producţie media 0,00% 

 

Pentru stabilirea noului plan de şcolarizare se formulează următoarele recomandări: 

DOMENIUL 

PREGĂTIRII 

DE BAZĂ 

RECOMANDARE 

CLDPS 

fabricarea produselor din 

lemn 

Oferta de şcolarizare este corespunzătoare pentru formarea iniţială şi 

are o tendinţă uşor ascendentă datorită specificului judeţului. Se 

recomandă formare profesională continuă pentru agenţii economici care 

şi-au dezvoltat activitatea recent. 

electronică automatizări Se propune modificarea ţintei în sensul creşterii ponderii deoarece în 

acest domeniu sunt incluse clasele de operator tehnică de calcul la care 

există solicitare din partea operatorilor economici , precum şi a 

elevilor şi care nu au fost anterior în acest domeniu. De asemenea 

sunt solicitări de calificări din acest domeniu în cadrul serviciilor. 

producţie media Există solicitare pentru formare iniţială din partea operatorilor 

economici, se recomandă alocarea unui număr mai mare de clase. 

construcţii instalaţii 

şi lucrări publice 

Cu toate că este considerat un domeniu prioritar în judeţ (deşi tendinţa 

regională este mai scăzută) şi ca urmare ţinta PLAI este menţinută la 

8%, unităţile şcolare întâmpină greutăţi în realizarea planului de 

şcolarizare datorită atractivităţii scăzute a calificărilor respective chiar 

dacă solicitarea s-a realizat de la şcoli din zone diferite ale judeţului. 
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Este necesară o mai bună promovare a acestei calificări. 

Mecanică Recomandările PLAI sunt de creştere a ponderii pentru acest 

domeniu de calificare deoarece sunt incluse în acest domeniu mai 

multe specializări precum sunt: Tehnician proiectant CAD, 

Tehnician în transporturi, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii,sudor, strungar, mecanic auto – caificări solicitate de 

operatorii economici. 

Electric Se propune modificarea ţintei deoarece există solicitare mai mare 

decât cea prognozată iniţial pentru acest domeniu, datorită 

reorganizării specializărilor şi datorită solicitărilor din cadrul 

serviciilor. 

industrie textilă şi pielărie Este necesară o mai bună colaborare cu agenţii economici din acest 

domeniu şi o mai bună promovare a ofertei şcolare. 

materiale de construcţii Nu există solicitare pentru formarea profesională iniţială, se 

recomandă formarea profesională continuă pentru eventualele 

solicitări din partea agenţilor economici. 

tehnici poligrafice Nu mai există solicitare pentru formare iniţială. Se recomandă 

formarea profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea 

agenţilor economici. 

Comerţ În domeniul Comerţ, piaţa muncii este în prezent suprasaturată,deşi 

numărul magazinelor de tip super şi hipermarket este mare, numărul 

firmelor de formare profesională a adulţilor autorizate pentru meseriile 

din domeniul comerţ este mare. Aceste aspecte justifică ţinta stabilită 

în cadrul CLDPS Hunedoara. Se propune o scădere a ponderii PLAI 

deoarece se solicită o pondere mai mare la domeniul Turism şi 

alimentaţie publică datorită dezvoltării turismului în zonele montane 

ale judeţului (în staţiunile montane Parâng, Straja şi Retezat). 

estetica şi igiena corpului 

omenesc 

Se propune modificarea ţintei în sensul creşterii ponderii PLAI 

deoarece există solicitări pentru acest domeniu atât din partea agenţilor 

economici cât şi din partea elevilor. Tendinţa este de 

creştere în domeniul serviciilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii Vest 
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Total 597792 589651 583004 596624 598366 599580 600954 602499 604209 606077    

Calificări 

specifice 

nivelului 4 

de 

calificare 

 

 

 

111065 

 

 

 

109553 

 

 

 

108318 

 

 

 

110848 

 

 

 

111172 

 

 

 

111398 

 

 

 

111653 

 

 

 

111940 

 

 

 

112257 

 

 

 

112605 

 

 

19% 

 

 

27% 

 

 

46% 

Calificări 

specifice 

nivelului 3 

de calificare 

 

 

 

486727 

 

 

 

480098 

 

 

 

474686 

 

 

 

485776 

 

 

 

487194 

 

 

 

488182 

 

 

 

489301 

 

 

 

490559 

 

 

 

491951 

 

 

 

493472 

 

 

81% 

  

 

54% 

Notă: Ponderea de 27% a nivelul 3 pentru continuarea studiilor în învăţământ superior în 2017 

este conform ţintei asumate de România prin PNR privind ponderea absolvenţilor de 

învăţământ terţiar în 2020. 

Se recomandă ca ponderea învăţământului profesional şi tehnic din totalul ofertei 

educaţionale să fie de aproximativ 60%. În cadrul ofertei educaţionale a învăţământului 

profesional şi tehnic aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 3 iar 60% 

pentru calificări de nivel 4 şi 5. 

 

 

 

Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT 

Principalele constatări desprinse din informaţiile de la nivel regional şi judeţean 

În judeţul Hunedoara, rata de activitate a resurselor de muncă a avut trend 

descendent în anii 2002-2003, 2004-2006, 2007-2011. S-a înregistrat trend ascendent în anii 

2003-2004, 2006-2007, 2011-2014. 

În perioada 2008-2014, în judeţul Hunedoara, se observă o uşoară scădere a populaţiei 

ocupate din domeniul servicii, raportat la industrie, agricultură şi construcţii. 

Rata de ocupare, la nivel jud. Hunedoara, a persoanelor din grupa de vârstă 15-64 ani în 

anul 2014 a fost de 69%, în creştere faţă de media perioadei 2008 - 2012. 

Populaţia cu nivel de pregătire scăzut (gimnazial sau fără şcoală absolvită), are posibilităţi 

foarte reduse de a ocupa un loc de munca. Posibilitatea de a ocupa un loc de muncă este de 

aproape 5 ori mai mare pentru persoanele care deţin un nivel de instruire mediu faţă de  
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persoanele care nu au nici o calificare. Acest lucru este vizibil din tendinţa înregistrată pe 

perioada 2008-2015, în care creşte cu 5% ponderea celor cu studii superioare din totalul 

populaţiei active, şi în mod similar şi a celor cu studii liceale (cu 12,6%), în defavoarea celor cu 

studii gimnaziale (- 3,1%) sau profesionale (-11,6%). Chiar dacă ponderea populaţiei active cu 

studii superioare prezintă o creştere evidentă în perioada analizată, valoarea de 17,5% rămâne 

mult în urma ţintelor europene. 

Persoanele cu nivel mediu de educaţie, din regiunea Vest, deţin în anul 2015 cea mai mare 

pondere în totalul populaţiei ocupate 65,6%, pondere mare regăsim la persoanele de sex 

masculin 68,4% respectiv la persoanele din mediul urban 65,2%. Din nefericire ponderea cea 

mai mică o deţin persoanele cu studii superioare 20,7% dintre acestea pondere mai ridicată 

regăsim în cazul femeilor 24,7% şi persoanelor care locuiau în mediul urban 27,4%. 

Analizând evoluţia populaţiei ocupate în judeţul Hunedoara în perioada 2008 – 2014 se 

observă o uşoară creştere a populaţiei ocupate din economie, în perioada 2010-2012, urmată de 

o uşoară scădere până în anul 2014, datorată scăderii tuturor ramurilor de activitate. 

În industria hunedoareană, ponderea populaţiei ocupate nu a înregistrat evoluţii 

deosebite nici în sens pozitiv nici în sens negativ, diferenţele de la an la an în perioada 2009 – 

2014 fiind inferioare valorii de 1%. 

În construcţiile din judeţul Hunedoara, ponderea populaţiei ocupate a cunoscut un ritm de 

scădere continuu în perioada 2008-2014. 

În domeniul serviciilor, la nivelul regiunii Vest, în perioada 2008-2014 s-a înregistrat o 

uşoară fluctuaţie a ponderii populaţiei ocupate, aproximativ sub 1pp. 

Evoluţia structurii populaţiei ocupate după nivelul de instruire, în Reginea Vest, în 

perioada 2008 - 2015 evidenţiază creşterea ponderii populaţiei ocupate cu studii superioare şi a 

populaţiei ocupate cu nivel de pregătire mediu (liceal), în paralel cu o scădere semnificativă a 

ponderii persoanelor cu nivel scăzut de pregătire (gimnazial şi primar sau fără şcoală absolvită). 

 Referitor la structura şomajului pe nivele de educaţie, cea mai afectată categorie  şi 

totodată expusă riscului este cea a tinerilor cu nivel de educaţie primar, gimnazial şi 

profesional. 

Pentru întreaga perioadă se înregistrează o tendinţă de scădere a ratei şomajului, un 

semn al revigorării pieţei muncii, ajungând la valori critice pentru acest indicator, fiind 

necesară deschiderea pieţei şi pentru muncitori din alte regiuni. 

Până în 2025, ponderea forţei de muncă din România cu nivel înalt de calificare ar 

trebui să crească până la 39,4%, comparativ cu 26,6% în 2013 şi 17,3% în 2005. Persoanele cu 

nivel mediu de calificare în 2025 vor reprezenta 37,8% din forţa de muncă, comparativ cu 51,5 

% în 2013. Ponderea celor cu nivel scăzut sau fără calificări este previzionat să rămână la 

aproximativ 22% în anul 2025. 

Forţa de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată. Aceasta se explică 

prin faptul că mai multe persoane în vârstă, mai puţin calificate, părăsesc piaţa forţei de muncă 

şi mai mulţi oameni tineri, cu studii superioare, intră pe piaţa forţei de muncă. 

Cele mai multe oportunităţi de angajare în România vor necesita calificări de nivel 

inferior, adică ISCED 97 niveluri 1 şi 2. Cu toate acestea, va exista şi un număr semnificativ de 

oportunităţi de angajare care necesită calificări de nivel înalt, adică ISCED 97 niveluri 5 şi 6 

Reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii 

populaţiei vârstnice (de 60 de ani şi peste) (vezi statisticile Direcţiei judeţene de statistică 

Hunedoara); 
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Ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) este mai scăzută faţă de nivelul regional şi 

naţional, iar populaţia în vârstă de muncă (15-59 ani) este mai numeroasă. 

 

Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Scăderea ratei de 

ocupare 

Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei 

muncii. Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a 

elevilor 

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din 

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi cu scopul adaptării la 

cerinţele pieţei muncii. 

Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de 

muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor 

care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii. 

Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei 

de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea 

socio- profesională a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic 

– prioritate permanentă a managementului şcolar. 

 

Participarea scăzută a 

forţei de muncă în 

programe de formare 

continuă 

- Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi 

pentru: 

- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea 

de noi 

competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi 

organizaţionale din întreprinderi, 

- adecvarea calificării cu locul de muncă, 

- reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

- recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a 

competenţelor dobândite pe cale formală şi informală, 

- diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile 

grupurilor ţintă: ex. programe de formare la distanţă, 

consultanţă, etc.  
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Evoluţiile sectoriale în 

plan  ocupaţional, 

analizele şi prognozele 

privind evoluţia cererii 

şi ofertei de forţă de 

muncă 

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la 

toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate 

şcolară (PAS) Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta 

IPT şi nevoile de calificare 

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială 

prioritare pentru dezvoltarea regională. 

Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională 

iniţială în oferta de şcolarizare în perspectiva 2020 

Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, 

grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de 

muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi ale economiei naţionale 

(descrie în termeni de CAEN sau COR) 

Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă la 

dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel 

superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Dezvoltarea resurselor 

umane ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori. 

Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi 

dezvoltarea rurală: 

Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – 

creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru 

exploatarea şi managementul fermei, procesarea primară a produselor 

agro- alimentare, etc.) 

Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura 

ecologică, promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, 

valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea 

serviciilor 

Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: 

formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive şi 

reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte 

activităţi. 

 

 

Pentru stabilirea noului plan de şcolarizare, CLDPS formulează următoarele 

recomandări: 

 În fabricarea produselor din lemn, oferta de şcolarizare este corespunzătoare pentru formarea 

iniţială şi are o tendinţă uşor ascendentă datorită specificului judeţului. Se recomandă formare 

profesională continuă pentru agenţii economici care şi-au dezvoltat activitatea recent, în 

domeniul pregătirii de bază fabricarea produselor din lemn; 

 În electronică şi automatizări, se propune modificarea ţintei în sensul creşterii ponderii în 

domeniul pregătirii de bază electronică automatizări; sunt incluse clasele de operator tehnică 

de calcul la care există solicitare din partea elevilor şi care nu au fost anterior în acest domeniu. 

De asemenea sunt solicitări de calificări din acest domeniu în cadrul serviciilor. 

 În producţie media, nu mai există solicitare pentru formare iniţială în domeniul pregătirii de 

bază producţie media; se recomandă formarea profesională continuă pentru eventualele 

solicitări din partea agenţilor economici; 
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 În construcţii instalaţii şi lucrări publice, cu toate că este considerat un domeniu prioritar în 

judeţ (deşi tendinţa regională este mai scăzută) şi ca urmare ţinta PLAI este menţinută la 8%, 

unităţile şcolare întâmpină greutăţi în realizarea planului de şcolarizare datorită atractivităţii 

scăzute a calificărilor respective chiar dacă solicitarea s-a realizat de la şcoli din zone diferite 

ale judeţului. Este necesară o mai bună promovare a acestei calificări. 

 În domeniul mecanică, recomandările sunt de menţinere a ponderii pentru acest domeniu de 

calificare deoarece sunt incluse în acest domeniu mai multe specializări precum sunt:Tehnician 

proiectant CAD, Tehnician în transporturi, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 

etc. 

 În domeniul electric, se propune modificarea ţintei deoarece există solicitare mai mare decât 

cea prognozată iniţial pentru acest domeniu, datorită reorganizării specializărilor şi datorită 

solicitărilor din cadrul serviciilor; 

 În industrie textilă şi pielărie, conform informaţiilor de la agenţii economici este necesară o 

creştere a ofertei de formare în acest domeniu. Este necesară o mai bună colaborare cu agenţii 

economici din acest domeniu şi o mai bună promovare a ofertei şcolare; 

 În domeniul materiale de construcţii, nu există solicitare pentru formarea profesională iniţială, 

se recomandă formarea profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea agenţilor 

economici; 

 În tehnici poligrafice, nu există solicitare pentru formarea profesională iniţială, se recomandă 

formarea profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea agenţilor economici; 

 În comerţ, se propune o scădere a ponderii deoarece se solicită o pondere mai mare la 

domeniul Turism şi alimentaţie publică datorită dezvoltării turismului în zonele montane 

ale judeţului (în staţiunile montane Parâng, Straja şi Retezat); 

 În estetica şi igiena corpului omenesc, se propune modificarea ţintei în sensul creşterii ponderii 

PLAI deoarece există solicitări pentru acest domeniu atât din partea agenţilor economici cât şi 

din partea elevilor. Tendinţa este de creştere în domeniul serviciilor. 
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 Învăţământul profesional şi tehnic din judeţ 

 

Pentru a asigura creşterea competitivităţii judeţului Hunedoara vizată prin documentele 

strategice de planificare, o sarcină importantă revine investiţiilor în capitalul uman, în general 

formării profesionale, şi, în cadrul acesteia, formării iniţiale prin învăţământul profesional şi 

tehnic. 

Acordând un prim rol formării profesionale şi vizând obiective ambiţioase pentru viitor, 

oferta educaţională la nivelul judeţului Hunedoara se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mare concentrare a ofertei există în oraşul reşedinţă de judeţ Deva şi în municipiul 

Hunedoara. Cauzele acestei distribuţii neuniforme sunt diverse si istorice (atractivitatea oraşelor 

cu şanse mai mari de ocupare, cu un mod de viaţă mai atractiv pentru tineri). 
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Resursele umane din ÎPT 

Ponderea personalului calificat în sistemul TVET la nivelul regiunii ne arată că 

titularii sunt într-o proporţie de 70,77% profesori şi 59,79%, maiştri instructori, la care se mai 

adaugă personalul suplinitor dar calificat (aproximativ 28,63% profesori şi 40,21% maiştri 

instructori) şi încă personalul suplinitor şi necalificat (aproximativ 0,60 % profesori şi 0% 

maiştri instructori). 

Resursele umane reprezentând 40 % din personal (în afara celor calificaţi şi titulari) vor 

avea nevoie de intervenţii de dezvoltare a abilităţilor şi de motivarea lor pentru a desfăşura o 

activitate de foarte bună calitate. Dar şi cei titulari şi calificaţi au nevoi de formare pe de o parte 

pentru a-şi păstra competenţele pe care le deţin, dar şi de a asigura o continuă dezvoltare 

personală, astfel încât să se asigure o armonie între dezvoltarea mediului socio-economic şi 

nivelul de performanţe ale personalului din TVET. 

Măsuri de intervenţie realizate în parteneriat cu agenţii economici, cu stagii de formare 

la partener sunt necesare pentru un sistem TVET de calitate. Având în vedere tendinţa de 

descreştere a populaţiei şcolare există şi pericolul de disponibilizare a personalului calificat. 

Formarea resurselor umane din sistem trebuie să vizeze şi aspecte legate de prevenirea/ 

micşorarea abandonului şcolar şi creşterea ratei de cuprindere în sistem pentru toate nivelurile. 

Încadrarea cu personal didactic calificat a reprezentat o prioritate a calităţii activităţii 

didactice şi implicit a pregătirii de specialitate a elevilor, pentru majoritatea profilurilor şi 

specializărilor din filiera tehnologică. 

Atât la nivel liceal cât şi la nivel gimnazial (educaţie tehnologică), atât în mediul urban 

cât şi cel rural, se realizează aproape integral încadrarea cu personal calificat. 

În mediul urban, pentru învaţământul profesional şi tehnic, procentul de cadre didactice 

tehnice calificate este în jurul valorii de 98%%, pentru liceu tehnologic, iar în mediul rural 

disciplinele tehnice au fost predate de personal didactic calificat (aproape 88 %). Faţă de anii 

anteriori ponderea personalului calificat este în creştere. 

Există însă diferenţe privind acoperirea cu cadre de specialitate, în funcţie de domenii, cel mai 

bine fiind acoperite domeniile: mecanic, electric, electronică şi automatizări, electromecanic, 

textile-pielărie, agricultură,silvicultură, economic, turism. La polul opus se situează domenii 

precum: alimentaţie publică, industrie alimentară, prelucrarea lemnului. 

 

Serviciile de orientare şi consiliere 

În procesul de planificare a ofertei educaţionale este necesar să se respecte cerinţele 

viitoare ale pieţei forţei de muncă, corelate cu aspiraţiile individuale ale tinerilor. În vederea 

obţinerii unei imagini cât mai cuprinzătoare despre opţiunile elevilor, la nivelul regiunii se 

organizează diferite sondaje în rândul elevilor, înaintea momentului de decizie a orientării 

profesionale. 

Opţiunile odată cunoscute, pot influenţa oferta unităţilor şcolare, iar apoi prin 

activităţile de consiliere şi orientare pentru carieră se poate ajunge la o situaţie în care să fie 

satisfăcute în cea mai mare măsura dorinţele părţilor implicate în acest proces (piaţa muncii, 

angajatorii şi elevii ca viitorii angajaţi). 
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Studiul privind “Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a” s-a realizat în perioada 12.11.2018 

- 29.11.2018 de către CJRAE Hunedoara- CJAP, având ca scop principal identificarea 

opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a din şcolile hunedorene 

În paralel, s-a urmărit şi surprinderea motivaţiei care a stat la baza acestor opţiuni, 

sursele de informare cu privire la unităţile de învăţământ liceal ale elevilor, precum şi tendinţa 

de migrare a acestora de la o zonă geografică la alta, de la o unitate şcolară la alta. 

Studiul a utilizat un interviu structurat pe baza chestionarului SOE8 2014 conceput de 

CJRAE Hunedoara - CJAP. Lotul de subiecţi totalizează un număr de 3709 de elevi de clasa a 

VIII-a din toate şcolile hunedorene. 

Dintre elevii intervievaţi: 

 2844 îşi declară intenţia de a-şi continua studiile, reprezentând 94,35%;     

 151 elevi își declară intenția de a-și continua studiile, dar nu în județul Hunedoara 

reprezentând 5% dintre respondenți;                              

 19 elevi îşi declară intenţia de a nu continua studiile din diverse motive, 

reprezentând 0,63%.  

Dintre elevii intervievaţi: 

 2413 de elevi şi-au declarat prima opţiune în alegerea liceului; 

 2358 de elevi şi-au declarat a doua opţiune în alegerea liceului; 

 2290 elevi şi-au declarat a treia opţiune în alegerea liceului : 

 432 de elevi şi-au declarat prima opţiune în alegerea învăţământului priofesional ; 

 392 de elevi şi-au declarat a doua opţiune în alegerea învăţământului priofesional ; 

 367 de elevi şi-au declarat a treia opţiune în alegerea învăţământului priofesional. 

Se observă o scădere a opţiunilor pentru învăţământul profesional şi tehnic, ponderea 

opţiunilor elevilor din clasa a VIII-a fiind de 31,85%, față de anii trecuți.  

Analizând opţiunile înregistrate ale elevilor, putem constata că acestea nu arată 

diferenţe mari între zone geografice, şi nici modificări semnificative nu se observă de-a lungul 

anilor supuşi analizei. 

Totuşi se observă o scădere a opţiunilor pentru învăţământul profesional şi tehnic 

în judeţul Hunedoara. 

 

 

Filiera teoretică Filiera tehnologică Filiera vocaţională Total 

Profil 
uman 

Profil 
real 

Profil 
tehnic 

Profil 
servicii 

Profil 
resurs

e 

Învăţă
mânt 

profesi
onal 

Profil 
teologi

c 

Profil 
sportiv 

Profil 
pedagog

ic 

Profil 
arte 

669 910 144 301 30 431 1 122 87 122 2844 

1606 906 332 

 

 

Ponderile opţiunilor elevilor pe filiere educaţionale 
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Ponderile opţiunilor elevilor pe profile 

 
 

 
Una dintre preocupările celor responsabili cu planificarea educaţiei o constituie 

ponderea deloc de neglijat a celor nehotărâţi. Aceşti tineri fără o orientare corectă vor opta 

pentru o rută oarecare, fără să fie motivaţi, ceea ce înseamnă că pornesc pe un traseu de 

calificare fără chemare, astfel fără a avea şanse reale pentru o carieră profesională de succes. 

Consilierea şi orientarea trebuie să se concentreze şi pe dezvoltarea abilităţilor de 

învăţare de-a lungul vieţii, iar în pregătirea tinerilor pentru o carieră este necesar să se 

pornească de la paradigma „o primă calificare, va fi urmată de specializări, perfecţionări şi 

recalificări pentru mai multe ocupaţii”, în funcţie de cererea în continuă schimbare a pieţei. 

  

Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională 

 

În ceea ce priveşte Rata netă de cuprindere în învăţământ (Anexa Rata neta de 

cuprindere (INS)) există date centralizate pe nivele de învăţământ. 

Concluziile pe care le putem schiţa după analiza datelor centralizate: 

 Rata netă de cuprindere are o tendinţă de scădere ce se manifestă atât în învăţământul primar 

cât şi în cel gimnazial şi obligatoriu, pentru perioada 2007 – 2018. 
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 Cu cât înaintăm pe paliere mai înalte de şcolarizare cu atât rata de cuprindere este mai mică; 

 Este însă evidentă rata de cuprindere mai mare în învăţământul secundar superior pentru 

mediul rural în judeţul Hunedoara comparativ cu nivelul naţional sau al zonei de vest. Apare 

însă o scădere faţă de nivelul naţional la acelaşi indicator, pentru mediul urban. 

 

Recomandări: 

Accesul elevilor la educaţie şi la o calificare se poate analiza din punctul de vedere al 

accesului fizic, accesului la un curriculum adecvat şi accesului la servicii specializate. 

Sunt necesare măsuri urgente pentru diminuarea fenomenului de abandon şcolar la 

nivelul întregii regiuni, şi asigurarea unor alternative pentru completarea studiilor şi obţinerea 

unei calificări. 

Pentru a asigura competitivitatea absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, învăţământul 

profesional şi tehnic din regiune va trebui să încurajeze obţinerea unui nivel de instruire cât mai 

ridicat, încurajând mobilitatea ocupaţională dar şi geografică, simultan cu oferirea unor 

calificări adaptate cerinţelor pieţei. Pentru a informa tinerii despre cerinţele viitoare ale pieţei, 

este necesar să fie continuate cercetările prin studiile regionale. 

Se recomandă ca fiecare elev să aibă acces la un curriculum adecvat. Accesul la un 

curriculum adecvat presupune o structura a calificărilor din oferta şcolilor cat mai adaptată 

cerinţelor viitoare ale pieţei forţei de muncă, pentru a asigura o inserţie profesională rapidă şi o 

carieră profesională de succes. 

             Accesul fizic la o şcoală care oferă servicii de educaţie şi formare de calitate, înseamnă 

ca fiecare copil să aibă acces la o unitate şcolară care se află la o anumită distanţă ( stabilită în 

urma analizelor la nivelul fiecărui judeţ). Tinerii din mediul rural au acces la scoli din mediul 

urban. 

Conform Diagnozei riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii 

realizate de CJRAE Hunedoara în octombrie 2017, ponderea absolvenţilor de clasa a VIII-a 

care îşi continuă studiile este de 98,97%. 

Aceste date ne arată necesitatea unor măsuri imediate şi consistente care să 

crească rata de cuprindere în învăţământul obligatoriu a copiilor din mediul rural. 

În învăţământul secundar superior (15-18ani)rata netă de cuprindere este mai mică 

(între 70% şi 80%). Se observă valorile apropiate de 90% în mediul urban, dar mai mici decât 

la nivel naţional sau regional. În mediul rural rata de cuprindere este foarte scăzută (între 14% 

şi 16%), dar cea mai mare din zona de vest şi mai mare decât media naţională. 

Datele cu privire la Rata de cuprindere în învăţământul secundar superior, defalcat pe 

mediul rural/urban ne arată că Rata de cuprindere în rural scade, în timp ce Rata de cuprindere 

în mediul urban se menţine constantă. 

Se observă o diferenţă foarte mare între gradul de cuprindere în învăţământul secundar 

superior pentru mediul urban şi rural. 

Concluziile sunt următoarele: 

-  în mediul rural abandonul este mare şi este dublat de o plecare a tinerilor către oraş; 

- abandonul şcolar există şi în mediul urban, doar că acesta este compensat de migraţia către 

oraş a tinerilor din mediul rural. 

Subliniem necesitatea găsirii de măsuri de sprijinirie a familiilor care întâmpină 

dificultăţi în privinţa accesului copiilor la educaţie, fie că acestea sunt de ordin material sau 

sunt tributari lipsei de educaţie. 
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Putem concluziona că rata de cuprindere are valori mici, valorile scad odată cu 

creşterea nivelului de educaţie, scăderea fiind critică pentru mediul rural. 

  

Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal 

  

În judeţul Hunedoara, rata abandonului şcolar a înregistrat o scădere, diferenţa 

dintre începutul şi sfârşitul perioadei analizate fiind de 0,7 puncte procentuale, de la 3,9% în 

2006-2007 la 3,2% în 2010-2011, dar a existat şi o valoare minimă înregistrată de 2% în 2008-

2009. În anul şcolar 2010-2011, primul după anul intrării în lichidare a SAM-urilor şi de 

preluare a locurilor la liceu, s-a înregistrat o creştere a procentului elevilor care au abandonat 

studiile liceale: ca urmare, în acest an şcolar, rata abandonului a crescut de la 2,6% la 3,2%. 

În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe, se înregistrează diferenţe, fiind însă 

permanent mai mare pentru băieţi, fiind însă cu tendinţă de creştere atât pentru populaţia de sex 

masculine cât şi pentru cea de sex feminin. 

Vorbind de mediile de rezidenţă, procentul se menţine ridicat, cu tendinţă de 

creştere cu 0,2% în fiecare an pentru mediul rural dar şi mult mai mare decât media naţională. 

Şi pentru  mediul urban se înregistrează aceeaşi tendinţă de creştere dar la nivel mai scăzut, 

între 4% în 2007-2008 şi 1,9% în 2008-2009. 

 

Rata abandonului şcolar în învăţământul profesional 

În ceea ce priveste rata abandonului şcolar în învăţământul profesional, la nivelul 

judeţului Hunedoara se remarcă următoarea evoluţie: în perioada 2006 – 2010 indicatorul a 

înregistrat o scădere de la un an la altul cu valori cuprinse între 0,6% şi 2,6%. În anul şcolar 

2010-2011 se remarcă o creştere a ratei abandonului şcolar. Astfel, rata abandonului şcolar 

înregistrează o valoare de 11,5% în creştere faţă de anul şcolar anterior cu 7,2 puncte 

procentuale. 

Valorile ratei abandonului şcolar, pe genuri, relevă procente mai mari pentru 

populaţia şcolară feminină, pe parcursul perioadei analizate. Se remarcă faptul că, în anul şcolar 

2010-2011, atât la băieţi cât şi la fete se înregistrează cea mai mare rată a abandonului şcolar 

(10,8% în cazul fetelor şi 11,9% în cazul băieţilor). 

Pe medii de rezidenţă, la nivelul anului şcolar 2006-2007 se ating cele mai mari 

valori ale ratei abandonului şcolar din mediul rural (17,6%) iar în anul şcolar 2010-2011 cele 

mai mari valori din mediul urban (11,3%). 

 

Rata abandonuluişcolarînînvăţământul postliceal 

  

La nivelul judeţului Hunedoara, pe întreaga perioadă analizată evoluţia ratei 

abandonului şcolar în învăţământul postliceal înregistrează fluctuaţii, cu valori între 2% în 

2008-2009 şi 9,7% în anul şcolar 2014-2015. 

Pentru perioada 2009-2014 se păstrează o tendinţă de abandon mai mare pentru 

persoanele de sex feminin. În anul şcolar 2014-2015 rata abandonului persoanelor de sex 

masculin este însă cu 3.5% mai mare decât a celor de sex feminin. 

Anul şcolar 2006-2007 este singurul din perioada analizată, în care se înregistrează valori ale 

ratei abandonului şcolar în mediul rural (51,6%) 
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Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED 

 

(Rata de absolvire (INS)) 

 În ceea ce priveşte elevii cuprinşi în sistem, un indicator accesibil este rata de absolvire 

Pentru judeţul Hunedoara valorile urmăresc tendinţa naţională pentru învăţământul 

gimnazial, situându-se cu valori ridicate, cuprinse între 87,5% în 2006-2007 şi 92,5% în 2014- 

2015. 

Şi pentru învăţământul liceal rata de absolvire înregistrează valori ridicate, cu procente 

mai mari decăt media naţională. Se înregisrează chiar depăşiri ale procentului de 100% pentru 

anii 2008-2009, 2012-2013 şi 2014-2015. 

Vorbind însă de învăţământul profesional, aici se observă o scădere abruptă a ratei 

absolvirii ajungând aproape de 0% în anul şcolar 2011-2012. În ultimii ani se observă o creştere 

a acesteia, ajungându-se la 6% în anul 2014-2015, un procent totuşi foarte mic.. 

În ceea ce priveşte rata absolvirii în învăţământul postliceal aici situaţia din judeţul 

Hunedoara este mai bună decât media naţională, cu tendinţă crescătoare, ajungându-se la 35,7% 

în 2014-2015. 

 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie 

 

(Anexa Rata de parasire timpurie – EUROSAT) 

Indicatorul se referă la tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani cu nivel de educaţie 

elementar (scăzut) care nu urmează nicio formă de instruire în ultimele patru săptămâni 

precedate intervalului, în totalul populaţiei de 18-24 de ani.Pentru acest indicator, nu sunt 

disponibile date la nivel judeţean din surse statistice oficiale (INS) sau administrative (ISJ). 

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie la nivel regional a avut o evoluţie 

descrescătoare în perioada 2000-2011 dar a crescut în perioada 2012-2014 ajungând la un 

procent mediu de 14%, sub cel naţional dar mai mare decât cel de la nivelul UE. 

Dacă la nivelul UE se înregistrează o tendinţă de scădere, nu acealaşi lucru îl putem 

spune despre tendinţa de la nivelul regiunii, care este constantă. Singura regiune care 

înregistrează valori mai mici decât cele europene este Bucureşti-Ilfov, având în vedere poate şi 

oferta educaţională mai diversă şi crescută pentru această regiune. 

  

  

Oferta şcolilor ÎPT din judeţ 

 

Evoluţia planurilor de şcolarizare 

În procesul de analiză a ofertei de formare prin sistemul TVET avem în vedere 

următoarele aspecte: 

- structura calificărilor oferite în regiune, prin cele două rute de formare, din 

perspectiva diversităţii ofertei şi a concordanţei acesteia cu cerinţele pieţei muncii 

- condiţii de învăţare oferite de unităţile şcolare: infrastructura, dotare 
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- calitatea resurselor umane din sistemul TVET 

- servicii de consiliere şi orientare pentru carieră 

Pentru a avea o imagine privind structura calificărilor oferite în regiune, vom analiza 

evoluţia ofertei pentru absolvenţii claselor a VIII-a (= intrări în sistemul TVET), dar şi structura 

absolvenţilor (= ieşiri din sistemul TVET). 

Pe baza datelor centralizate la nivelul regiunii privind numărul elevilor cuprinşi în clasa a 

IX- a în sistemul ÎPT putem să facem următoarele observaţii  

 Planurile de şcolarizare ale judeţelor au fost analizate în raport cu recomandările 

PRAI şi PLAI. 

 Se remarcă o tendinţă generală de încadrare în cerinţele PRAI, în ceea ce priveşte 

tendinţele evoluţiei ponderii calificărilor. 

 

În cazul clasei a IX-a, liceu tehnologic, se observă diferenţe semnificative între ponderea la 

nivel de regiune şi ponderile la nivelul judeţelor. Astfel, judeţului Hunedoara, profilul tehnic 

prezintă o pondere de 37,83% faţă de 42,27% la nivel de regiune, profilul servicii reprezintă o 

pondere de 54.05% faţă de 42,54% la nivel de regiune, iar la profilul resurse naturale şi protecţia 

mediului ponderea de 8.1% faţă de 15,17% la nivel de regiune..  

La liceul tehnologic, numărul elevilor înscrişi în clasa a IX-a a avut o evoluţie 

diferită pentru diferitele profile, înregistrându-se o uşoară scădere în ultimii ani pentru profilul 

tehnic şi o creştere semnificativă la cererea pieţei la profilul servicii compensată prin scăderea 

ponderilor la resurse naturale şi protecţia mediului. Se constată totodată că profilul servicii 

predomină oferta de formare în valori absolute, fiind mai mare decât suma celorlalte doua 

profiluri. 

În procesul de planificare a ofertei educaţionale se ţine cont şi de „stocul de 

calificări” (ieşirile din sistem) existent pe piaţă, prin care înţelegem forţa de muncă calificată 

prin învăţământul profesional şi tehnic în ultimii 10 ani, forţa de muncă care pentru a fi 

competitivă are nevoie de o intervenţie de scurtă durată de adaptare sau specializare. 

Volumul acestui stoc de calificări este impresionant, domeniile de calificare 

ofertate prin învăţământul profesional şi tehnic arată o distribuţie neuniformă, cea mai mare 

pondere având domeniul mecanică ( calificările profesionale: tehnician transporturi şi 

tehnician proiectant CAD). 

Calificări de nivel 4, prin liceu tehnologic au obţinut elevii, în cele trei profiluri 

astfel: profil tehnic, profil servicii, profil resurse naturale şi protecţia mediului, cu dominanţa 

profilului tehnic, urmată de profilul servicii. 

Tabloul calificărilor este dominat de domeniile turism şi alimentaţie şi economic, 

având argumentul cel mai des invocat acela că acest domeniu ar permite o mai mare şansă de 

ocupare, mobilitate, şi s-ar respecta în mai mare măsură opţiunile elevilor. 

Sistemul educaţional poate avea o contribuţie majoră la reducerea şomajului, 

echilibrarea pieţei forţei de muncă, creşterea veniturilor şi dezvoltarea economică. Pentru 

aceasta sunt necesare acţiuni prin care procesul de instruire sa fie adaptat la cerinţele pieţei 

muncii şi calitatea acestuia să se alinieze la nivelul european. În acest sens un element 

important îl reprezintă accentuarea “angajabilităţii” absolvenţilor. 

Oferta de formare, în aceste condiţii, trebuie să vizeze următoarele: 

 adecvarea specializărilor din oferta educaţională la cerinţele de pe piaţa muncii. 

 adecvarea numărului de locuri din oferta educaţională la cerinţele de pe piaţa 
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muncii. 

 dezvoltarea curriculumului opţional-facultativ împreună cu companiile şi 

organizaţiile din mediul economic şi realizarea unor parteneriate de practică care să dezvolte 

competenţele necesare angajatorilor şi pieţei muncii. 

nevoia de dezvoltare a unor competenţe interculturale şi de comunicare pentru a 

pregăti absolvenţii pentru piaţa muncii. 

 

Analiza ofertei pentru anul şcolar 2019-2020  

Analiza ofertei curente s-a realizat având în vedere ţintele stabilite pentru 2019 şi ţinând 

seama de cerinţele pieţei muncii precum şi de opţiunile elevilor. În general s-a realizat planul de 

şcolarizare propus de către unităţile de învăţământ, iar pe domenii s-a realizat conform anexei 4. 

În anul şcolar 2019-2020 au fost propuse un număr de 76 de clase a IX – a liceu zi, din 

care 47 de clase pentru învăţământul teoretic, 21 de clase pentru învăţământul tehnologic şi 8 

clase pentru învăţământ vocaţional. Din cele 76 de clase a IX – a liceu zi propuse au fost 

realizate 76 de clase, din care 47 de clase pentru învăţământul teoretic, 21 de clase propuse 

pentru liceu tehnologic şi 8 clase învăţământ vocaţional. Situaţia elevilor şcolarizaţi în 

învăţământul profesional şi tehnic este oglindită în HD_anexa 4 

Comparând cu ţintele PLAI se poate spune că în general s-au respectat ţintele stabilite. 

 

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020. Analiza ofertei pentru anul 

şcolar 2019 – 2020   

Analiza ofertei curente s-a realizat având în vedere ţintele stabilite pentru 2019 şi ţinând 

seama de cerinţele pieţei muncii precum şi de opţiunile elevilor. În general s-a realizat planul de 

şcolarizare propus de către unităţile de învăţământ, iar pe domenii s-a realizat conform tabelului 

de mai jos. 

În anul şcolar 2019-2020 au fost propuse un număr de 76 de clase a IX – a liceu zi, din 

care 47 de clase pentru învăţământul teoretic, 21 de clase pentru învăţământul tehnologic şi 8 

clase pentru învăţământ vocaţional. Din cele 76 de clase a IX – a liceu zi propuse au fost 

realizate 76 de clase, din care 47 de clase pentru învăţământul teoretic, 21 de clase propuse 

pentru liceu tehnologic şi 8 clase învăţământ vocaţional. (conform anexelor – analiza planului de 

scolarizare 2019-2020). 

Având ca punct de plecare anexele referitoare la analiza realizării planului de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2019-2020, pentru toate formele de învăţământ (liceu, învăţământ profesional, 

stagii de practică şi învăţământ postliceal) prin care sunt şcolarizaţi elevii din învăţământul 

profesional şi tehnic, am  desprins următoarele aspecte: 

 

NIVEL LICEAL – clasa a IX-a: 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

LICEAL/ 

FILIERA/ 

PROFILUL 

Plan de şcolarizare aprobat 

(inclusiv suplimentări/ 

modificari aprobate) 

Plan realizat  
Pondere 

realizat 

Nr. clase Nr. locuri 
Nr.  

clase 

Nr.  

elevi 
% 

TOTAL clasa a IX-

a 
76 2128 76 2141 100,6 % 

../AppData/Local/Temp/2019-2020/PLAI/2019-2020/PLAI/2019-2020/PLAI/2018-2019/Partitia%20D/2014-2015%20FINAL/PLAI%202014/Temp/Rar$DI68.624/03_Anexe_Cap_Invatamant/19%20Anexa%2016%20Situatia%20scolarizarii%202012-2013%20HD.xls
../AppData/Local/Temp/2019-2020/PLAI/2019-2020/PLAI/2019-2020/PLAI/2018-2019/Partitia%20D/2014-2015%20FINAL/PLAI%202014/Temp/Rar$DI68.624/03_Anexe_Cap_Invatamant/11%20Anexe%20Plan%20realizat%20%202013_2014%20HD.xls
../AppData/Local/Temp/2019-2020/PLAI/2019-2020/PLAI/2019-2020/PLAI/2018-2019/Partitia%20D/2014-2015%20FINAL/PLAI%202014/Temp/Rar$DI68.624/03_Anexe_Cap_Invatamant/11%20Anexe%20Plan%20realizat%20%202013_2014%20HD.xls
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1. În proiectul planului de şcolarizare – liceu zi, pentru anul şcolar 2019 – 2020, au fost 

propuse un număr de 76 clase însumând 2128 locuri. Toate aceste locuri avute în vedere 

în procesul de planificare, s-au bazat pe solicitările unităţilor de învăţământ, care au fost 

fundamentate pe manifestarea interesului elevilor de a-şi continua studiile într-o formă 

sau alta de învăţământ conform studiului privind “Opţiunile elevilor de clasa a VIII-a” 

care s-a realizat în perioada 12.11.2018 - 29.11.2018 de către CJRAE Hunedoara- CJAP 

Hunedoara. 

2. Din datele înregistrate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara totalul 

elevilor înregistraţi în clasa a VIII-a este de 3337 elevi, din 119 clase.  

 

 

NIVEL LICEAL – clasa a IX-a Învăţământ profesional şi tehnic: 

FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE 

DOMENIUL 

PREGATIRII 

DE BAZĂ 

Plan aprobat  

clasa a IX-a, 

zi  

2019-2020 

(inclusiv 

suplimentări, 

modificări) 

PLAN 

REALIZAT  

clasa a IX-a, 

zi  

2019-2020 

Pondere 

plan 

realizat 

Nr.  

clase 

Nr. 

locuri 

Nr.  

clase 

Nr. 

elevi 

TOTAL CLASA A 

IX-A ZI,  

din care:     76 2128 76 2141 100.6% 

1) Filiera Teoretică, 

total,  

din care:     47 1316 47 1320 100.3% 

Profil Real, total, din 

care:     30.5 854 30.5 854 100.0% 

  

Matematică-

informatică   15 420 15 413 98.3% 

Ştiinţe ale naturii   15.5 434 15.5 441 101.6% 

Profil Uman, total, din 

care:     16.5 462 16.5 466 100.9% 

  

Filologie   13 364 13 366 100.5% 

Ştiinţe sociale   3.5 98 3.5 100 102.0% 

2) Filiera 

Tehnologică, total, din 

care:     21 588 21 603 102.6% 

Profil Tehnic, total, 

din care:     8.5 238 8.5 241 101.3% 

    

Fabricarea 

produselor din 

lemn         #DIV/0! 

Electronică 

automatizări 1 28 1 29 103.6% 
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Producţie media 1 28 1 28 100.0% 

Construcţii 

instalaţii şi lucrări 

publice          #DIV/0! 

Mecanică 5.5 154 5.5 157 101.9% 

Electric 1 28 1 27 96.4% 

Industrie textilă şi 

pielărie         #DIV/0! 

Materiale de 

construcţii         #DIV/0! 

Electromecanică         #DIV/0! 

Chimie 

industrială         #DIV/0! 

Tehnici 

poligrafice         #DIV/0! 

Profil Servicii, total, 

din care:     11.5 322 11.5 335 104.0% 

    

Turism şi 

alimentaţie 6.5 182 6.5 191 104.9% 

Economic 4 112 4 114 101.8% 

Comert 1 28 1 30 107.1% 

Estetica şi igiena 

corpului omenesc         #DIV/0! 

Profil Resurse naturale 

şi protecţia mediului, 

total, din care:     1 28 1 27 96.4% 

    

Agricultură         #DIV/0! 

Silvicultură         #DIV/0! 

Protecţia 

mediului         #DIV/0! 

Industrie 

alimentară 1 28 1 27 96.4% 

3) Filiera Vocaţională, 

total, din care:     8 224 8 218 97.3% 

Profil sportiv     2 56 2 61 108.9% 

Profil teologic     1 28 1 17 60.7% 

Profil  muzica     1 28 1 28 100.0% 

Profil coregrafie             #DIV/0! 

Profil teatru             #DIV/0! 

Profil arte vizuale     2 56 2 56 100.0% 

Profil patrimoniu-

cultural             #DIV/0! 

Profil pedagogic     2 56 2 56 100.0% 
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1. Pentru învăţământul profesional şi tehnic, clasa a IX-a liceu au fost alocate un număr de 21 

clase cu un efectiv  total de 588 locuri din care au fost realizate  21 clase cu un număr de 

603  elevi ( 102,6% realizat); 

2. Analizând structura planului de şcolarizare la liceul tehnologic, prin compararea celor trei 

profiluri de calificare (tehnic, servicii şi resurse naturale şi protecţia mediului) pentru 

care se oferă şcolarizarea şi formarea profesională a elevilor din învăţământul profesional 

şi tehnic putem observa următoarele tendinţe: 

- Pentru profilul tehnic: s-a menţinut interesul elevilor faţă de acest profil, anume  din 

cele 8,5 de clase propuse, cu un număr de  238 locuri  au fost realizate 8,5 clase cu un 

efectiv de 241 elevi -  realizat 101,3 % . 

- Pentru profilul servicii: s-a menţinut interesul elevilor faţă de acest profil, anume  din 

cele 11,5 de clase propuse, cu un număr de  322 locuri  au fost realizate 11,5 clase cu 

un efectiv de 335 elevi -  realizat 104 % . 

- Pentru profilul Resurse naturale şi protecţia mediului: a fost propusă o singură clasă, cu 

un număr de  28 locuri  și s-a realizat o clasă cu un efectiv de 27 elevi -  realizat 96,4 

%. 

 

Evoluţia înscrierilor în clasa a IX - a 

 
 

. Evoluţia ponderii pe domenii în IPT 

 

Cauze identificate pentru nerealizarea planului de învăţământ în IPT – liceu clasa a IX-a: 

1. Familiile cu venituri foarte mici nu pot susţine cheltuielile de educaţie ale copiilor: hrană, 

îmbrăcăminte, abonamente pentru transport (se decontează foarte puţin din costurile de 

transport aproximativ 30%) şi alte activităţi culturale - educative. 

2. Opţiunile elevilor nu sunt în suficientă măsură orientate către ceea ce doresc să facă ci sunt 

determinate de factori externi în mare măsură subiectivi (preferinţele părinţilor, tendinţele 

societăţii, modă) datorită insuficientei consilieri  privind cariera, atât în şcolile gimnaziale 

cât şi în licee; 

Lipsa oportunităţii susţinerii unui bacalaureat profesional (sau din disciplinele de 

profil). 



70 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE TREI  ANI 
 

Introducerea şcolii profesionale de trei ani pentru dobândirea certificatului de calificare 

de nivel trei reprezintă o oportunitate pentru elevii din învăţământul liceal, o rută de educaţie şi 

pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii 

aflată într-o continuă schimbare. El se adresează tuturor elevilor clasei a VIII-a cuprinşi în 

învăţământul gimnazial care doresc să beneficieze de oportunităţile oferite de o profesionalizare 

accelerată, prin trecerea la un program specializat. 

Absolventul învăţământului profesional de trei ani, care a promovat examenul de 

certificere a competenţelor profesionale de nivel trei, poate să-şi continue studiile la 

învăţământul liceal de zi sau seral, conform metodologiei. În acest sens în judeţul Hunedoara a 

fost propus un plan de şcolarizare  pentru absolvenţii clasei a VIII – a  care cuprinde un număr 

de 16  clase (451 elevi) pe diverse calificări solicitate de agenţii economici, elevi şi părinţi, 

potrivit anexei 8; din acest plan s-au realizat un număr de 30,5 clase conform anexei 8 şi 

tabelului de mai jos. 

 

Anul şcolar 2019-2020 

 

Domeniul de pregătire / 

Calificarea profesională 

Plan aprobat  

clasa a IX-a, zi 

2019-2020 

(inclusiv suplimentări, 

modificări)* 

Plan realizat 

clasa a IX-a 

zi 

2019-2020 

Pondere 

plan 

realizat 

Nr. 

clase 
Nr. locuri 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

TOTAL GENERAL, din 

care, pe domenii de 

pregătire şi calificări: 44 1120 41.5 983 87.8% 

TOTAL  Mecanică, din 

care, pe calificări: 15.5 402 14.5 372 92.5% 

Mecanic auto 7.5 210 7.5 227 108.1% 

Sudor 1 28 1 28 100.0% 

Strungar 1 28 1 25 89.3% 

Laminorist 0.5 14 0 0 0.0% 

Oțelar 0.5 14 0 0 0.0% 

Confectioner tamplarie 

de aluminiu si mase 

plastice 0.5 14 0.5 11 78.6% 

Lacatus mecanic prestari 

servicii 1.5 26 1.5 21 80.8% 

Constructor montator 

structuri metalice 0.5 14 0.5 17 121.4% 

Lăcătuș constructii 

metalice si utilaj 

tehnologic 2.5 54 2.5 43 79.6% 
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TOTAL  

Electromecanică, din 

care, pe calificări: 2 56 2 57 101.8% 

Electromecanic utilaje și 

instalatii  industriale 2 56 2 57 101.8% 

TOTAL Chimie 

industrială, din care, pe 

calificări: 1 28 1 29 103.6% 

Operator industria de 

medicamente și produse 

cosmetice 1 28 1 29 103.6% 

TOTAL Electric, din 

care, pe calificări: 2.5 70 2.5 58 82.9% 

Electrician exploatare 

joasă tensiune 2.5 70 2.5 58 82.9% 

TOTAL Construcţii 

instalaţii şi lucrări 

publice, din care, pe 

calificări:  1.5 26 1.5 20 76.9% 

Zidar - pietrar-tencuitor 1 12 1 6 50.0% 

Fierar betonist - 

montator prefabricate 0.5 14 0.5 14 100.0% 

TOTAL Agricultură, din 

care, pe calificări: 1 28 1 13 46.4% 

Horticultor 0.5 14 0.5 7 50.0% 

Zootehnist 0.5 14 0.5 6 42.9% 

TOTAL Silvicultură, din 

care, pe calificări: 0.5 14 0.5 14 100.0% 

Pădurar 0.5 14 0.5 14 100.0% 

TOTAL Comerţ, din 

care, pe calificări: 1 28 1 30 107.1% 

Comerciant - vânzător 1 28 1 30 107.1% 

TOTAL Turism şi 

alimentaţie, din care, pe 

calificări: 10.5 294 10 248 84.4% 

Bucătar 3 84 2.5 57 67.9% 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alimentație 6.5 182 6.5 163 89.6% 

Lucrător hotelier 0.5 14 0.5 14 100.0% 

Cofetar-patiser 0.5 14 0.5 14 100.0% 

TOTAL  Fabricarea 

produselor din lemn, din 

care, pe calificări: 2 40 1 9 22.5% 

Tâmplar universal 2 40 1 9 22.5% 

TOTAL Industrie textilă 

şi pielărie, din care, pe 

calificări: 3.5 68 3.5 66 97.1% 

Confectioner produse 

textile 3.5 68 3.5 66 97.1% 
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TOTAL  Estetica şi 

igiena corpului omenesc, 

din care, pe calificări: 3 66 3 67 101.5% 

Frizer - coafor - 

manichiurist - 

pedichiurist 3 66 3 67 101.5% 

 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI 

 

SITUAŢIA REALIZĂRII PLANULUI DE ŞCOLARIZARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI  

Anul şcolar 2019 – 2020 

 

Domeniul de pregătire 

Şcoli postliceale de stat 

Plan aprobat  

anul I ZI  

2019-2020 

(inclusiv 

suplimentări, 

modificări) 

Plan REALIZAT  

anul I ZI  

2019-2020 

Pondere 

plan 

realizat 

ZI 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Total, din care: 31 868 31 884 101.8% 

mecanică 2 56 2 51 91.1% 

informatică 6 168 6 175 104.2% 

electronică  automatizări 1 28 1 36 128.6% 

energetică 1 28 1 25 89.3% 

construcţii, instalaţii şi lucrări 

publice 2 56 2 58 103.6% 

transporturi 3 84 3 88 104.8% 

agricultură 1 28 1 25 89.3% 

protecţia mediului 3 84 3 89 106.0% 

comerţ 1 28 1 39 139.3% 

turism şi alimentaţie 3 84 3 87 103.6% 

textile-pielărie 1 28 1 20 71.4% 

economic 2 56 2 49 87.5% 

estetica şi igiena corpului 

omenesc 1 28 1 30 107.1% 

sănătate şi asistenţă 

pedagogică 4 112 4 112 100.0% 

 

Domeniul de pregătire 

Şcoli postliceale cu taxă 

Plan aprobat  

anul I ZI  

2019-2020 

(inclusiv 

suplimentări, 

modificări) 

Plan 

REALIZAT 

anul I ZI 

2019-2020 

Pondere 

plan 

realizat 

ZI 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Total, din care: 3 84 3 39 46.4% 

Sănătate şi asistenţă pedagogică 3 84 3 39 46.4% 
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Domeniul de pregătire 

Şcoli postliceale prticulare 

Plan aprobat 

anul I ZI  

2019-2020 

(inclusiv 

suplimentări, 

modificări) 

Plan 

REALIZAT 

anul I ZI  

2019-2020 

Pondere 

plan 

realizat 

ZI 

Nr. 

clase 

Nr. 

locuri 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Total, din care: 17 476 17 682 143.3% 

Sănătate şi asistenţă 

pedagogică 17 476 17 682 143.3% 

 

 

Învăţământ 

postliceal de 

maiștri - 

domenii de 

pregătire 

Plan aprobat 

anul I ZI  

2019-2020 

(inclusiv 

suplimentări, 

modificări) 

Plan realizat 

anul I ZI 2019-

2020 
Ponder

e plan 

realizat 

ZI 

Plan aprobat 

anul I 

SERAL 

2019-2020 

(inclusiv 

suplimentări, 

modificări) 

Plan realizat 

anul I SERAL 

2019-2020 
Pondere 

plan 

realizat 

SERAL 

Nr. clase 
Nr. 

locuri 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

locur

i 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

 TOTAL, din 

care: 7 196 7 186 94.9% 1 28 1 28 100.0% 

Mecanic 1 28 1 30 107.1% 1 28 1 28 100.0% 

Electric 2 56 2 51 91.1%         

 Energetic 1 28 1 30 107.1%         

 Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 3 84 3 75 89.3%         

  

Concluzii: 

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul viitor şcolar va trebui să ţină seama de 

ţintele PLAI stabilite, de contextul economic local şi de tendinţele pieţei muncii.  

În aceste condiţii se impune o mai mare colaborare a unităţilor de învăţământ profesional 

şi tehnic cu agenţii economici locali, AJOFM şi alţi factori care pot contribui la o dimensionare 

şi orientare corespunzătoare a ofertei educaţionale. 

 

 

 Principalele concluzii din analiza Î.P.T. judeţean 

 

Profilurile, calificările profesionale şi specializările în care se pregătesc elevii din 

judeţul Hunedoara sunt stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare, referitoare la 

organizarea şi funcţionarea învăţământului în România, pe baza „Nomenclatorului profilurilor, 

calificărilor profesionale şi specializărilor” şi numai în instituţii de învăţământ autorizate să 

funcţioneze provizoriu sau acreditate, potrivit legii. 
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Rata de cuprindere are valori mici, (pentru învăţământul obligatoriu în jurul 

valorii de 80%) valorile scad odată cu creşterea nivelului de educaţie, (pentru învăţământul 

secundar superior fiind de 54% faţă de 85% prognozat la nivel european), valorile fiind critice 

pentru mediul rural. Valoarea absolută a ratei de cuprindere este mică, dar acest indicator arată 

şi o tendinţă de scădere, ceea ce este îngrijorător, şi necesită intervenţii urgente. 

Ponderea absolvenţilor de clasa a VIII-a care îşi continuă studiile este de peste 

90%, însă este necesar să se urmărească acest indicator şi în cazul tranziţiei de la ciclul inferior 

la cel superior al liceului. Trebuie avut în vedere faptul că ţinta europeană este ca 85% din 

tinerii din categoria de vârstă 15 – 25 ani să îşi finalizeze ciclul secundar superior, iar în prezent 

înregistrăm o rată de cuprindere de doar 74% pentru acest nivel. 

Structura calificărilor in regiune a suferit modificări importante datorită 

analizelor prin intermediul documentelor de planificare a ofertei PRAI si PLAI, înregistrându-

se valori care se apropie treptat de ţintele stabilite pentru anul de referinţă 2016. 

Structura calificărilor reflectă într-o măsură insuficientă disparităţile 

interregionale cu privire la cererea pieţei actuală şi cea viitoare. 

Recomandări: 

Realizarea unor evidenţe complete la nivel de judeţ, cu privire la categoria tinerilor 

necuprinşi în sistemul formal de educaţie şi identificarea unor măsuri urgente în vederea 

creşterii ratei de cuprindere, (încurajarea şi sprijinirea tinerilor pentru a-şi continua studiile, 

readucerea în şcoli a celor care au părăsit şcoala, includerea celor care nu au fost cuprinşi) 

începând cu învăţământul primar, şi cuprinzând toate nivelele. 

Accesul elevilor la educaţie şi la o calificare se poate analiza din punctul de vedere 

al accesului fizic, accesului la un curriculum adecvat şi accesului la servicii specializate. 

Sunt necesare măsuri urgente pentru diminuarea fenomenului de abandon şcolar la 

nivelul întregii regiuni, şi asigurarea unor alternative pentru completarea studiilor şi obţinerea 

unei calificări. 

Pentru a asigura competitivitatea absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, 

învăţământul profesional şi tehnic din regiune va trebui să încurajeze obţinerea unui nivel de 

instruire cât mai ridicat, încurajând mobilitatea ocupaţională dar şi geografică, simultan cu 

oferirea unor calificări adaptate cerinţelor pieţei. Pentru a informa tinerii despre cerinţele 

viitoare ale pieţei, este necesar să fie continuate cercetările prin studiile regionale. 

Se recomandă ca fiecare elev să aibă acces la un curriculum adecvat. Accesul la un 

curriculum adecvat presupune o structura a calificărilor din oferta şcolilor cat mai adaptată 

cerinţelor viitoare ale pieţei forţei de muncă, pentru a asigura o inserţie profesională rapidă şi o 

carieră profesională de succes. 

Accesul fizic la o şcoală care oferă servicii de educaţie şi formare de calitate, 

înseamnă ca fiecare copil să aibă acces la o unitate şcolară care se află la o anumită distanţă ( 

stabilită în urma analizelor la nivelul fiecărui judeţ). Tinerii din mediul rural au acces la scoli 

din mediul urban, ceea ce face ca rata de cuprindere în mediul rural să scadă alarmant pentru 

ciclul inferior şi superior al învăţământului secundar. 

Asigurarea accesului la servicii suport presupun realizarea unui mecanism de 

consiliere şi orientare pentru carieră individualizat şi corelat cu cererea viitoare a pieţei forţei 

de muncă. Aceste servicii trebuie oferite de-a lungul întregii perioade de educaţie şi formare 

(nu doar acţiuni punctuale, izolate, de exemplu înaintea examenelor naţionale). Este necesar ca 
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serviciile de consiliere şi orientare să fie dezvoltate la nivel regional, pentru a fi corelate cu 

piaţa forţei de muncă regională, asigurând o mai mare mobilitate ocupaţională 

Evoluţia populaţiei şcolare arata o tendinţă de descreştere pentru perioada analizată, 

iar unul din efectele acestui fenomen este creşterea riscului disponibilizărilor în rândul 

resurselor umane. 

Este necesar ca personalul din învăţământ să fie corect informat cu privire la 

tendinţele de evoluţie a populaţiei şcolare şi să fie elaborat un plan de măsuri cu implicarea 

sindicatelor din învăţământ, măsuri ce pot compensa aceste efecte (formare pentru adulţi, 

măsuri de readucere a tinerilor în şcoli, creşterea perioadei petrecute în şcoală etc.) 

Impactul şi eficienţa formării profesionale poate fi măsurat prin succesul 

absolvenţilor pe piaţa muncii. În acest sens este urgentă realizarea unor anchete regulate de 

urmărire a absolvenţilor, validarea şi actualizarea studiilor regionale. 

Educaţia şi formarea profesională pot fi servicii de calitate oferite beneficiarilor 

doar în situaţia în care se bazează pe un parteneriat real şi funcţional. 

În acest scop este necesar ca deciziile care se iau cu privire la educaţie şi la 

formarea profesională să fie fundamentate pe recomandările structurilor parteneriale şi avizate 

de către acestea, printr-o consultare regulată. Sistemul de monitorizare a implementării PRAI şi 

PLAI trebuie să asigure cerinţele formulate mai sus. 

În vederea asigurării resurselor necesare implementării măsurilor acestui document, 

este deosebit de important să fie elaborate din timp proiecte mature şi de calitate, având la bază 

parteneriate reale şi puternice, pentru a fi finanţate din Fondurile Structurale ale Uniunii 

Europene. 

Nivelul judeţean este abilitat să ia o serie de decizii pentru învăţământul profesional 

şi tehnic pe baza analizelor realizate care argumentează diferenţele faţă de situaţia regională. 

Există o serie de recomandări cu caracter general precum evitarea şcolarizării 

în schimburi sau reducerea distanţelor pe care elevii trebuie să le străbată pentru a 

ajunge la şcoală, facilitându-se în acest mod accesul la şcolile TVET. 

Nivelul judeţean va fi responsabil pentru luarea deciziilor potrivite în funcţie de 

propriile analize. Distribuţia geografică a unităţilor şcolare nu este uniformă, o concentrare a 

acestora înregistrându-se în reşedinţele de judeţ. 

Pentru perioada următoare se recomandă ca să se facă o analiză a efectelor 

evoluţiilor demografice şi să se definitiveze un proiect al schimbărilor în privinţa reţelei şcolare 

şi a structurii calificărilor la nivelul judeţului, şi a fiecărei unităţi şcolare. Având la dispoziţie 

prognozele demografice, este posibil să se facă o planificare a alocării resurselor (materiale şi 

umane) în funcţie de dezvoltarea proiectată pentru calificări / domenii şi şcoli. 

Având elaborat şi aprobat la nivelul fiecărui judeţ o listă de priorităţi de dezvoltare 

(în termeni de calificări şi domenii cu şanse de cerere din partea pieţei muncii) cu consultarea 

structurilor de parteneriat, este posibil să se planifice sprijinul financiar prin Fondurilor 

Structurale Europene post aderare în dezvoltarea şcolilor. 
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II.1.2. Surse de informaţii pentru evaluarea mediului extern  

 

Principalele surse de informaţii utilizate în elaborarea PAS sunt:  

1. Planuri şi documente publicate : 

 Plan regional de acţiune în învăţământ al regiunii de Vest 

 Plan local de acţiune în învăţământ al Judeţului Hunedoara– revizuit 2016-2025 

 Anuarul Statistic al României 2012 

 INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 

 INS jud. Hunedoara 

 Strategiile și planurile de acțiune privind Educația și Formarea Profesională; 

 Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă.  

 Strategia de dezvoltare a judetului Hunedoara;  

 Studii privind dezvoltarea turismului în judeţul Hunedoara şi în Valea Jiului 

 Structura planului de şcolarizare;  

 Analiza ieşirilor din sistem;  

 Studiu /chestionare elevi /părinţi. 
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II.2. Analiza nevoilor-Mediul intern (Autoevaluarea) 

II.2.1.Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluare 

 

 Predarea şi învăţarea  

 

Prin preocuparea profesorilor pentru formare continuă, se aplică  metode active de 

predare, metode specifice învăţării centrate pe elev, axate pe capacităţile elevului şi posibilităţii 

acestora de învăţare. 

 Se încearcă ca tot mai mulţi profesori să apeleze la soft educaţional, în acest sens fiind 

achiziţionat pachetul Intuitext care cuprinde soft educaţional pentru disciplinele: Fizică, Chimie, 

Geografie, Biologie. Se   foloseşte AEL-ul.   

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei 

catedre,  precum şi la nivelul CEAC 

Echipele au evaluat activitatea  de predare- învăţare,  astfel: 

A.PUNCTE TARI: 

 Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încît profesorii pot 

să-şi  adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginţilor, 

catalogul clasei,   proiectarea lecţiilor); 

 În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe pentru recuperarea cunoştinţelor 

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

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate mai 

bune la învăţătură; 

 La orele de instruire practică și la cele de specialitate s-au manifestat preocupări de a 

dezvolta la elevi abilități practice, spirit economic 

  Profesorii   promovează  egalitatea şanselor şi  împiedică discriminarea (dovezi: modalităţi 

de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

 80% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor  

iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor 

catedrelor); 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţii pentru sprijinirea învăţării în 

proporţie de 80% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de  

asistenţe la lecţie). 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, 

participarea la cursuri de formare (sursa: portofoliile profesorilor); 

 30% dintre elevi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor 

didactice în   procesul de predare, iar 69% acordă bine şi foarte bine (sursa- chestionare 

elevi); 

 78% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi comportamentul  

cadrelor didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare elevi); 

B.PUNCTE SLABE: 

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

(dovezi:rapoarte catedre); 

 Dificultatea de a realiza programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din 

cauza orarului deja încărcat al acestora; 
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 Există încă deficiențe în consemnarea ritmică a rezultatelor școlare în  cataloage. 

  Platformele e-learning nu se utilizează în suficientă măsură. 

C.MĂSURI: 

  Plan operaţional pentru asigurarea   calităţii procesului instructiv educativ; 

  Stabilirea   ţintelor  individuale de învăţare pe baza testelor iniţiale; 

 Implicarea elevilor în  activitățile de învățare școlare și extrașcolare pentru creșterea 

procentului de  promovare a examenului de bacalaureat  și diminuarea  ratei de 

abandon școlar la sfârșitul celor patru ani de proiect A.D.M.I.S 

  Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

  Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi 

mici; 

 Adaptarea activităţilor de predare - invăţare la particularităţile elevilor; 

 Folosirea unei game variate de strategii didactice in funcţie de stilul de învăţare al fiecărui 

elev și de principiul egalităţii șanselor; 

  Promovarea inter- și transdisciplinarității; 

  Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare; 

  Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina 

creşterea  motivaţiei învăţării; 

 

 

 Resurse materiale  

 

  Clădirea şcolii are patru nivele, la fiecare aflându-se un laborator: chimie, fizică, 

biologie și gastronomie. Mobilierul acestora, ca şi cel al celorlalte săli de clasă sau cabinete a fost 

înlocuit fie  cu sprijinul comitetelor de părinţi ale unor clase, fie prin bani proveniţi din fonduri 

de la buget.  

În şcoală funcţionează 2 laboratoare de informatică,  unul dotat  cu calculatoare primite 

prin programe guvernamentale și al doilea dotat din fonduri proprii. Ambele laboratoare de 

informatică au legătura la Internet, precum şi calculatoarele aflate la direcţiune, contabilitate şi 

secretariat. Există un  cabinet pentru firmele de exerciţiu, dotat cu 5 calculatoare, 4 laptop-uri, 2 

multifuncționale, 2 aparate de spiralat, 2 laminatoare, 2 table magnetice, 2 flipchart-uri.  Există 

un cabinet de consiliere și orientare dotat cu calculator, videoproiector și tablă magnetica. Au 

mai fost dotate cu calculatoare conectate la NET şi minicabinetele catedrelor de matematică, 

limbă şi comunicare, socio-umane, fizică, biologie. În școală  mai există 4 multifuncţionale, 2 

xerox-uri, 10 imprimante, 5 videoproiectoare şi 2 laptopuri. A fost înființat și dotat un birou al 

echipei de management al proiectului POSDRU – „Start-up pe piața muncii prin firma de 

exercițiu”. Prin proiectul A.D.M.I.S.- ROSE 420/SGL/R II s-au achiziționat 1 multifuncțională 

A3 color, 4 imprimante, 6 laptopuri, 4 pachete -videoproiector + tablă smart pentru dotarea 

sălilor de clasă. 

La parter,  există o bibliotecă care are peste 16000 volume (inclusiv colecţia ,,Tribuna 

economică” şi Monitoarele oficiale).  Biblioteca are calculator conectat la Internet. Prin program 

guvernamental s-a dotat biblioteca cu  cărţi de beletristică şi de specialitate în valoare de 18 700 

RON.    
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 Şcoala beneficiază de un internat cu 32 de garsoniere, o cantină cu 80 de locuri la mese 

şi o sală de sport  modernă. 

 

A.PUNCTE TARI 

 Dotarea  cantinei cu veselă nouă 

 Înlocuirea  tămplăriei din lemn de la uşi şi ferestre deteriorate cu tâmplărie PVC 

  Amenajarea cabinetului de consiliere şi orientare profesională 

  Sală de sport modernă; 

 Dotarea cu echipament IT (laptopuri, videopoiectoare si ecrane de proiectie)  prin proiectul 

POSDRU ID 151841 și prin proiectul A.D.M.I.S.- ROSE 420/SGL/R II 

B.PUNCTE SLABE: 

 Materiale didactice  de instruire insuficiente; 

 Accesul în curtea şcolii nu poate fi controlat deoarece  porţiunea de gard aferentă 

minihotelului ce urmează a fi construit nu există    

  Acoperișul și instalațiile sanitare ale căminului se află în stare de degradare 

C. MĂSURI: 

 Dezvoltarea parteneriatelor pentru instruire practică şi sponsorizarea cu materiale de 

instruire 

 Implementarea activităților de achiziții din proiectul A.D.M.I.S. (ROSE) pentru dotarea 

cu echipamente IT a 8 cabinete școlare 

 Depunerea unui proiect cu fonduri europene POR pentru dotarea laboratoarelor  

 Reorganizarea bibliotecii  

 Preocuparea managementului  pentru reabilitarea unor săli de clasă si dotarea acestora cu 

mobilier modern 

  

 

 Rezultatele elevilor 

 

A.PUNCTE TARI: 

 în cadrul concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au obţinut rezultate 

bune la nivel judeţean şi naţional; 

  promovarea  examenelor de obţinere a  competenţelor  profesionale  în ultimii trei ani a 

fost 100%  

 implicarea elevilor în  proiecte euoropene  

B.PUNCTE SLABE: 

 numeroase medii la purtare sub 7 din cauza  numărului mare de absenţe ale elevilor 

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

 rezultate la bacalaureat sub media națională și chiar județeană 

C.MĂSURI: 

 utilizarea  metodelor  alternative de evaluare a elevilor 

 organizarea programelor de pregătire suplimentară  

 proiectarea lecțiilor în funcţie de stilurile de învăţare şi nevoile individuale ale elevilor 
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 implicarea elevilor în  activitățile de învățare  pentru creșterea procentului de  promovare 

a examenului de bacalaureat  și diminuarea  ratei de abandon școlar la sfârșitul celor 

patru ani de proiect A.D.M.I.S. (ROSE) 

 implicarea elevilor în activităţi extracurriculare din cadrul proiectului A.D.M.I.S. 

(ROSE)  

 dezvoltarea parteneriatelor cu părinţii pentru reducerea absenţelor şi a  abaterilor 

disciplinare  

 realizarea şi aplicarea unei proceduri privind monitorizarea  absențelor 

 

 

 Consilierea şi orientarea profesională oferite elevilor 

 

A.PUNCTE TARI: 

 încheierea  contractului educațional între școală –elev-părinte; 

 existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară; 

 existenţa unui consilier şcolar; 

 existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii: Centrul 

Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de 

Comerţ, Poliţie, Consiliul Local pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera; 

 75% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar 

elevi; 

 92% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de 

colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului 

clasei (sursa: chestionar părinţi). 

B.PUNCTE SLABE: 

 număr mic de  activități de consiliere şi orientare privind cariera oferite elevilor  

 comunicare deficitară cu unii dintre părinţi şi familiile elevilor. 

 organizarea unui număr redus  de activităţi comune cu părinţii 

C.MĂSURI: 

 implicarea elevilor în activităţi de consiliere și orientare din cadrul proiectului 

A.D.M.I.S. (ROSE)  

 dezvoltarea parteneriatelor cu părinţii  

 implicarea părinţilor în proiectele şi activităţile şcolii 

 prelucrarea regulamentelor şi a codului de conduită 

 

 

 Calificări şi curriculum 

 

Colegiul Economic „Hermes” este o unitate de invăţămant, filieră tehnologică, profil 

servicii structurată  pe trei niveluri: învățământ profesional,   învățământ liceal   și postliceal. 

Planurile de școlarizare realizate în proporție de 100%  pentru anii școlari: 2019-2020, 2018-

2019, și 2017-2018 sunt redate mai jos 
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PLAN DE SCOLARIZARE 2019-2020 

 

Domeniul  
Calificarea 

profesională  

Niveluri / tipuri de învăţământ  

Liceu-filiera 

tehnologică - zi 

Învăţ. 

profesional 
Liceu- – seral 

Școală 

postliceală  

Economic  
   

1/IX/; 1/X/ 
  

   

   

Tehnician în activităţi 

economice  
1/ XI/; 1/ XII/ 

  

   

   

Turism şi 

alimentaţie  

 

1/IX 

1/X   

   

   

Tehnician în turism  1/ XI/; 1/ XII 
  

   

   

Tehnician în 

gastronomie  

 

1/XI  
1/XII; 

 

Organizator 

banqueting  

1/ XII 

  

1/XI; 1/XIII    

   

Agent de turism - 

ghid    
 2/I; 1/II 

Asistent manager 

unitati hoteliere    
 1/II 

Organizator de 

conferinte, congrese, 

targuri si expozitii 
   

  1/II 

Tehnician în 

agroturism montan     

   

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie  
 

0,5/IX; 0,5/X; 

0,5/XI  

   

   

Bucătar  
 

0,5/IX; 0,5/X; 

0,5/XI   

Lucrator hotelier 
 

1/X; 0,5/XI 
  

Cofetar-patiser 
 

0,5/IX; 0,5/X; 

0,5/IX;  

   

   

Comerţ  
 

1/ XII 

  

1/IX; 

1/XII;1/XIII 

   

   

Tehnician în achiziţii  

şi contractări  
1/XI;  1/XII 

 

1/ XI; 

1/ XII; 
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PLAN DE SCOLARIZARE 2018-2019 

 

Domeniul  
Calificarea 

profesională  

Niveluri / tipuri de învăţământ  

Liceu-filiera 

tehnologică - zi 

Învăţ. 

profesional 
Liceu- – seral 

Școală 

postliceală  

Economic  
   

1/IX/; 1/X/ 
  

 

 

Tehnician în activităţi 

economice  
2/ XI/; 2/ XII/ 

  

 

 

Turism şi 

alimentaţie  

 

2/IX 

2/X   

 

 

Tehnician în turism  1/ XI/; 1/ XII 
  

 

 

Tehnician în 

gastronomie  

 

1/XII  
1/XI; 1/XIII 

 

Tehnician in hotelarie 1/XII 
   

Organizator 

banqueting  

1/ XI 

  

1/XII  

 

Agent de turism - 

ghid    
1/II 

Asistent mamager 

unitati hoteliere    
2 /I ;1/II 

Organizator de 

conferinte, congrese, 

targuri si expozitii 
   

1/I ; 1/II 

Tehnician în 

agroturism montan     

 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie  
 

0,5/IX; 0,5/X; 

0,5/XI  

 

 

Bucătar  
 

0,5/IX; 0,5/X; 

0,5/XI   

Lucrator hotelier 
 

0,5/IX; 
  

Cofetar-patiser 
 

0,5/IX; 
 

 

 

Comerţ  
 

1/IX/;  1/X 

  
1/IX; 1/X 

 

 

Tehnician în achiziţii  

şi contractări  
1/XI;  1/XII 

 

1/ XI; 

1/ XII; 
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PLAN DE SCOLARIZARE 2017-2018 

 

Domeniul  
Calificarea 

profesională  

Niveluri / tipuri de învăţământ  

Liceu-filiera 

tehnologică - zi  

Învăţ. 

profesional  
Liceu – seral  

Școală 

postliceală  

Economic  
   

1/IX/; 1/X/ 
  

   

   

Tehnician în activităţi 

economice  
1/ XI/; 2/ XII/ 

  

   

   

Turism şi 

alimentaţie  

 

1/IX 

2/X   

   

   

Tehnician în turism  1/ XI/; 1/ XII 
  

   

   

Tehnician în 

gastronomie  

 

1/XI  
1/XII 

 

Tehnician in hotelarie  1/XI 
   

Organizator banqueting  

  

1/XI; 1/XIII    

   

Asistent mamager unitati 

hoteliere     
 2/I  

Organizator de 

conferinte, congrese, 

targuri si expozitii  
   

1 /I  

Agent de turism - ghid    
1/II  

Asistent mamager unitati 

hoteliere     

   

1/II 

Organizator de 

conferinte, congrese, 

targuri si expozitii  

   

1/II 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie  
 

0,5/IX; 0,5/X; 

0,5/XI  

   

   

Bucătar  
 

0,5/IX; 0,5/X; 

0,5/XI   

Lucrator hotelier  
 

0,5/IX; 
  

Cofetar-patiser  
 

0,5/IX; 
 

   

   

Comerţ  

 

1/X 

  
1/IX; 1/X 

   

   

Tehnician în achiziţii  şi 

contractări  
1/XI;  1/XII 

 

1/ XI; 

1/ XII; 

1/XIII 
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          În domeniul calificărilor si curriculumului s-au derulat la nivelul școlii acţiuni prezentate 

în cadrul programelor de colaborare pentru formarea profesională și de cooperare europeană și 

cele privind „Firmele de exerciţiu”, dar și la alte acţiuni precum: 

 desfășurarea unui program de informare și consultare a agenţilor economici parteneri în 

vederea elaborării și implementării CDL-urilor; 

 elaborarea, adaptarea și imbogăţirea curriculumului pentru a răspunde cerinţelor 

identificate la nivelul agenţilor economici, al comunităţii locale: 

 elaborarea de convenţii de colaborare și protocoale între școala noastră și agenţii 

economici parteneri în vederea elaborării în parteneriat a CDL-ului și derulării instruirii 

practice a elevilor în condiţii similare cu cele de pe piaţa muncii. 

Proiectarea   unor elemente ale curriculum-ului de dezvoltare locală presupune o muncă 

laborioasă pe care o face profesorul de specialitate în cooperare cu colegii de catedra și cu 

consultarea elevilor, părinților, autorităților locale și partenerilor economici. Dovezile scrise ale 

realizării curriculum- ului sunt cuprinse in documentele școlare oficiale (cataloage, foi 

matricole), rapoarte de activitate, condică de prezență, procese- verbale etc. 

 

 Resurse umane  

A.PUNCTE TARI 

 Personalul colegiului este format din 44 cadre didactice,  7 personal didactic auxiliar, 14 

personal nedidactic. 

 În rândul cadrelor didactice din şcoală există 7 profesori metodişti ai I.Ş.J. Hunedoara, trei 

reprezentanți  în Consiliul Consultativ, 15 formatori locali, 2 formatori  naţionali 

 90% dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din unitate  

(sursa: chestionar părinţi); 

 75% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea 

colectivului didactic (sursa: chestionar profesori); 

 93% dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere 

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

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

 90% din cadrele didactice intervievate consideră că pot preda unităţile de competenţă  

pentru abilităţi cheie  

B.PUNCTE SLABE 

   Număr mic de  cadre didactice  care aplică metode  interactive la lecții   

C. MĂSURI: 

 Dezvoltarea competenţelor de management a clasei  
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Personal didactic auxiliar 

Număr posturi: 7 

Nr. 

crt. 

Denumirea postului ocupat Număr norme 

1 Secretar şef 1 

2 Administrator 1 

3 Contabil 1 

4 Informatician 1 

5 Bibliotecar 1 

6 Laborant 1 

7 Supraveghetor noapte 1 

 

Personalul nedidactic este alcătuit din 14 persoane: un muncitor (bucătar),  personal de 

îngrijire alcătuit din 6 femei, 3 muncitori întreținere, 3 paznici, 1 şofer.  

Colectivul de cadre didactice se caracterizează prin coeziune şi spirit de echipă, 

deschidere spre ideile novatoare, interes pentru continua perfecţionare. Preocuparea cadrelor 

didactice pentru continua perfecţionare se poate constata şi din participările la diferite cursuri, 

enumerate în partea de analiză a rezultatelor din anul şcolar precedent.  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul şcolar 2019-2020 

este următoarea:                                                                   

Gradul I Doctorat Gradul II Definitivat Fără 

definitivat 

Personal didactic 

necalificat 

Profesori 

asociați 

28 2 4 7 - 1 

 

3 

 

 

   

 Parteneriate şi colaborare 

Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani  a dezvoltat şi întreţinut  de-a lungul timpului 

diverse parteneriate benefice pentru şcoală cu agenţii economici, autorităţile locale, cu alte 

instituţii de învăţământ şi cu unele ONG-uri. 

 

Colaborarea cu părinţii 

Şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii şi se consideră 

coresponsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează 

în permanenţă pe părinţi în legătură cu progresele elevilor şi activităţile curriculare şi 

extracurriculare organizate. Răspunde adecvat  sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi 

stimulează să-şi aducă contribuţia la bunul mers al şcolii. Astfel, cu ajutorul părinţilor s-a reuşit 

igienizarea sălilor de clasă şi înlocuirea băncilor din unele săli de clasă sau lambrisarea pereţilor 

în alte săli de clasă.   
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Colaborarea cu agenţii economici 

 

Pentru buna desfăşurare a practicii comasate a elevilor de la învăţământ profesional, 

şcoală postliceală  şi de la liceu,  şcoala a încheiat în perioada septembrie  -octombrie  2019 

parteneriate de colaborare cu următorii  agenţi economici: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea şi adresa agentului 

economic 
Obiectul contractului Nr/data contractului 

1.  S.C. ANELLE MANAGEMENT S.R.L. Stagiu de pregătire practică 2150/09.10.2019 

2.  S.C. JOLLY DELECT S.R.L. 
Stagiu de pregătire practică 

2149/09.10.2019 

3.  S.C. ROGVAIVTUR S.R.L. Stagiu de pregătire practică 1923.5/23.09.2019       

4.  S.C. ROSIAN TOUR S.R.L. Stagiu de pregătire practică 1932.4/23.09.2019 

5.  S.C. FILADELFIA S.R.L Stagiu de pregătire practică 1932.3/23.09.2019 

6.  C.A.R.PARÂNGUL I.F.N. Stagiu de pregătire practică 2041.1/30.09.2019 

7.  S.C. ARTIMA S.A Stagiu de pregătire practică 2041.2/30,09.2019 

8.  S.C. TRANSCOR MIHAEL Stagiu de pregătire practică 2041.3/30.09.2019 

9.  S.C ADATI CONTAB CONSULTING  Stagiu de pregătire practică 2041.4/30.09.2019 

10.  BANCA TRANSILVANIA Stagiu de pregătire practică 2041.7/30.09.2019 

11.  S.C  LUCKY YU HAO S.R.L. Stagiu de pregătire practică 2041.8/30.09.2019 

12.  S.C. NICHOLAS COMPANY S.R.L. Stagiu de pregătire practică 2041.10/30.09.2019 

13.  S.C. DM DROGERIE MARKET S.R.L. Stagiu de pregătire practică 2041.11/30.09.2019 

14.  S.C. KEOPS SERV S.R.L. Stagiu de pregătire practică 1348/24.09.2019 

15.  S.C. CHINESE BEST S.R.L. Stagiu de pregătire practică 2041.12/30.09.2019 

16.  S.C. Complex Casa de vis S.R.L. Stagiu de pregătire practică 3772.6/13.12.2018 

17.  S.C. Hotel Petroșani S.A. Stagiu de pregătire practică 3772.9/13.12.2018 

18.  S.C. Club 90 S.R.L. Stagiu de pregătire practică 3772.8/13.12.2018 

19.  S.C. Bella Italia S.R.L. Stagiu de pregătire practică 3772.5/13.12.2018 

20.  S.C. Rustic-Irina S.R.L. Stagiu de pregătire practică 3772.1/13.12.2018 

21.  S.C. Lovental S.R.L. Stagiu de pregătire practică 3772.11/13.12.2018 

22.  S.C. Dragalina Dolce S.R.L. Stagiu de pregătire practică 3772.7/13.12.2018 

23.  S.C. Pandevida S.R.L. Stagiu de pregătire practică 377210/13.12.2018 

24.  S.C. COFETĂRIA AMS S.R.L. Stagiu de pregătire practică 1940.2/24.09.2019 

 

 

Reprezentanţi ai agenţilor economici sunt cooptaţi în comisiile examenelor de atestat şi 

de obţinere a certificatelor de competenţe profesionale. Cu această ocazie dânşii pot opta pentru 

a angaja pe cei mai buni dintre absolvenţi. 

 

Colaborarea cu autorităţile locale 

  Cu Primăria şi Consiliul local colaborarea este bună. Colaborarea cu Poliţia 

Municipiului Petroşani, Compartimentul Proximitate, Inspectoratul de Protecţie Civilă şi cu 

Jandarmeria  permite realizarea unui mediu cu securitate ridicată pentru elevi şi asigurarea unei 
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bune discipline (nu avem abateri grave de disciplină). Ar fi util ca autorităţile locale să dezvolte 

programe de încurajare a agenţilor economici  care colaborează cu şcolile. 

 

Colaborarea cu A.J.O.F.M.  şi O.N.G.-uri 

 O bună colaborare s-a derulat de-a lungul timpului cu: A.J.O.F.M.-ASOCIAŢIA DE 

CALIFICARE, ,,EUROJOBS”. Astfel cadrele didactice din şcoală au fost formatori la cursurile 

organizate de aceste entităţi, iar instruirea practică s-a desfăşurat în spaţiile amenajate în şcoală, 

cu maiştrii instructori titulari în unitatea noastră şcolară. 

ONG-urile cu care avem activităţi comune sunt: 

- Fundaţia  Noi orizonturi 

- ONG Salvaţi copii 

- ONG Noua speranţă 

- Subfiliala de Cruce roşie 

- ONG Hermes Comunitas 

- ONG Euroeduas 

- ONG Caritas 

 

 

Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ 

Unitatea școlară a realizat schimburi de bune practici cu celelalte licee de profil: Colegiul 

Economic ,,E. Gojdu” Hunedoara, Colegiul Economic ,,Gr.Moisil” Deva, Colegiul Tehnic ,,Al. 

Borza” Geoagiu,  Colegiul Tehnic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny” Simeria, Colegiul 

Naţional ,,Aurel Vlaicu” Orăştie. Am desfăşurat în colaborare anual olimpiade interdisciplinare 

şi sesiunea de referate și comunicări științifice. O bună colaborare, cu schimburi valoroase de 

idei, avem cu celelalte licee din Valea Jiului (Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” din Petroşani, 

Colegiul Național M. Eminescu, Colegiul Național de Informatică C. Silva, Colegiul Tehnic C. 

Brâncuși, Colegiul Tehnic M. Viteazul , Liceul Tehnologic Lupeni, Liceul Tehnologic Retezat).  

Ţinem o strânsă legătură cu şcolile gimnaziale din Valea Jiului (mai ales din oraşele 

Petroşani, Aninoasa şi Petrila), cărora le prezentăm oferta şcolii şi pe care îi invităm la ,,Zilele 

porţilor deschise” organizate de instituţia noastră. 

Strânse legături avem cu Universitatea Petroşani în ceea ce priveşte desfăşurarea practicii 

pedagogice a  unor studenţi la noi în şcoală şi  colaboratori în diverse proiecte educaționale. 

 

Colaborarea internaţională 

Colaborarea internaţională s-a concretizat în următoarele activităţi:  

Nr. 

crt. 

Activităţi desfăşurate Anul 

 

1. “IMPROVING HEALTH SKILLS IN ADULT LIFE “2012-2014 

 Prima  întâlnire de proiect – Vidigueira, Portugalia  

 A doua întâlnire de proiect – Germania  

 A treia intâlnire de proiect Turcia-Sivas  

 A patra întâlnire de proiect România, Petroșani 

12-16 noiembrie 

2012 

Martie 2013 

iunie 2013; 

octombrie 2013 

2. LIFELONG LEARNING PROGRAMME LEONARDO DA 

VINCI-IVT”INTERNSHIP TRAINIG IN TOURISM”-7 elevi din 

clasa XI C calificarea Tehnician în hotelărie au efectuat stagiul de 

3-16 iunie 2013 
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practică în unităţi de cazare din Turcia 

3. Tineret în Acţiune”- HERMES COMUNITAS 2007 – proiect 

multilateral intitulat ”Ceramic Works” Eceabat, Turcia 

Parteneri: Turcia, Italia, Bulgaria, Letonia și România 

20 – 28 februarie 

2013 

4.   Proiect ERASMUS+  KA1 – Increasing teaching skills by Job 

shadowing 

2014 – 2015 

 

5 Proiect POSDR ID 151841 Start-up pe piața muncii prin firma de 

exercițiu 

2015 

6 Erasmus+, KA 1, Curs pentru Lucratorii de tineret, ”All Different, 

All Equal – Multimedia and Diversity Training” (Euroeduas) 
2015 

7 Erasmus+, KA 1, Curs pentru Lucratorii de tineret, Living together 
in Diversity, resolving conflicts, building an inclusive Europe” 

(Euroeduas) 

2015 

8 ERASMUS PLUS-KA1-FORMARE PROFESIONALA VET 

”COMPETENTE EUROPENE IN TURISM”  -Stagiu de practica 

in Italia – calificările Tehnician în gastronomie și Tehnician în 

Hotelarie 

2016 

9 Stagii de practica 3 luni in Italia – Europe 3000 2014-2018 

10 Erasmus +, Actiunea Ka 1- VET,”EU-TOURS+” 2016-1-RO01-

KA102-023294 – stagiu de practică –Malaga, Spania – calificarea 

tehnician în turism 

2016-2017 

11 Erasmus+, KA1-Training Course for Youth Workers, ”Youth Can 

Do IT!” 2015-2-RO01-KA105-015300 – schimb de tineri 

(Euroeduas) 

2015-2016 

12 Erasmus+, KA1-Schimb de Tineri,”RHYTHM” 

2015-3-RO01-KA105-22678 (Euroeduas) 

2016 

13 Proiectul A.D.M.I.S.- R.O.S.E.- 420/SGL/RII 2018-2022 

14 Proiectul POCU – 107731 - Implicare –Dezvoltare –Reușită -Stagii 

de practică pentru elevi 

2019-2020 

15 Erasmus+, 2019-1-RO01-KA102-061474  stagiu de practică –

Malaga, Spania – calificarea tehnician în turism 

2019-2020 

16 „Support to European Quality Assurance in Vocational Education 

and Training (EQAVET) National reference points” 

(EQAVET-NRP-RO 2019) – Rețele parteneriale 

2019-2021 

 

 

II.2.2. Analiza rezultatelor proceselor de autoevaluare.   

 

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale 

din domeniul învăţământului professional și tehnic, stabilit prin atingerea unor standarde cerute 

şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de 

învăţare şi ceilalţi factori interesaţi.  

Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii (CEAC) a coordonat implementarea principiilor 

calităţii în procesul instructiv educativ şi a elaborat toate documentele specifice: planul de 

acţiune, rapoartele de monitorizare internă, raportul de autoevaluare.  

• In luna septembrie  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC  
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• In luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al 

comisiei şi a RAEI pentru anul 2018-2019. 

• In luna octombrie s-a realizat portofoliul testelor initiale si programul de pregatire 

suplimentara; 

• Realizarea portofoliului insertiei absolventilor promotiei 2018-2019; 

• Monitorizarea lunara a absentelor la nivelul fiecarei clase si stabilirea unui plan de masuri 

pentru diminuarea absenteismului; 

• Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia în 

vigoare; 

• Verificarea periodică a documentelor şcolii,mai ales a cataloagelor scolare şi valorificarea 

informaţiilor în planul de îmbunătăţire.    

• Pe tot parcursul anului a fost completată baza de date a şcolii, documentele şcolii în 

platforma ARACIP. 

• Realizarea rapoartelor de monitorizare interna 15 sept-15 dec 2018, 15 dec-15 mar 2019, 15 

mar-15 iun 2019. 

• Elaborarea de proceduri operationale. 

• Monitorizarea realizarii optiunilor elevilor de clasa a X-a. 
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II.2.3. ANALIZA PESTE 

 
Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, activitatea Colegiului Economic 

„Hermes” este reglementată prin următoarele documente :  

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 OMENCS 5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar; 

 Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019-

2020; 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

 Statutul elevului aprobat prin OMENCS 4742/2016; 

 OMEN nr. 37.380/10.09.2019 privind aprobarea Planurilor de învățământ și a Programelor 

școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară 

Tehnologii precum și pentru stagiile de pregătire practică; 

 H.G. nr. 1555/ 09.12.2009, anexa 1, ale OMEN 4435/29.08.2014 şi H.G. nr. 918/20.11.2013 

completată și modificată cu H.G. nr. 567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018 pentru 

calificările ce se pot obţine în urma certificării, la absolvirea învăţământului profesional,  

 H.G. nr. 866/13.08.2008 și H.G. nr. 918/20.11.2013 completată și modificată cu H.G. nr. 

567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018 pentru calificările ce se pot obţine în urma 

certificării, la absolvirea ciclului superior al liceului tehnologic, 

  H.G. nr. 866/13.08.2008 și H.G. nr. 918/20.11.2013 completată și modificată cu H.G. nr. 

567/15.07.2015 și H.G. nr. 132/21.03.2018 pentru calificările ce se pot obţine în urma 

certificării, la absolvirea şcolii postliceale  

  Ordinul nr. 4121/13.06.2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru 

calificări profesionale de nivel 3 și 4 Cadrul național al calificărilor, pentru care se asigură 

pregătirea prin învățământul profesional și tehnic; 

 OMENCS 4959/2016 privind aprobarea unor măsuri privind recunoașterea autorizării, 

respective acreditării unităților de învățământ profesional și tehnic pentru calificări 

profesionale de nivel 3 și 4; 

 OMENCS nr.5033/2016 Metodologia de organizare și funcționare a învățământului 

profesional de stat; 

 ORDIN nr. 4.435 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii 

învăţământului profesional cu durata de 3 ani; 

 ORDIN M.E.N. nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/ 2011; 

 Ordinul 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unitătilor de învățământ preuniversitar;  

 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei;  

 Educaţie şi formare, 2010. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia Europeană, 2001;  

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEN%203191-20.02.2019_Structura%20anului%20scolar%202019-2020.pdf
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 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2014-2020;  

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar; 

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a 

Legii 35/2007; 

 ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind 

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a 

Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot 

parcursul vieţii; 

 ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; 

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; 

 ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar; 

 ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 ORDIN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinele privind acordarea ajutorului financiar ”Bani de liceu” , Bursa profesională și Burse 

sociale, de studiu, de merit; 

 Legislaţia generală şi specifică; 

 Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale; 

 Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice. 

 

 

Contextul politic 

Noua strategie europeană privind formarea profesională îşi propune să faciliteze 

dezvoltarea de competenţe generale şi specifice adecvate economiei moderne, îmbunătăţind 

calitatea sistemului de educaţie şi formare, încurajând creativitatea şi spiritul antreprenorial şi 

facilitând învăţarea de-a lungul vieţii pentru persoane de orice profesie şi indiferent de calificare. 

Educaţia şi formarea profesională (EFP) au un rol-cheie în sprijinirea obiectivelor Strategiei 

Europa 2020 prin asigurarea unor competenţe şi aptitudini relevante şi de înaltă calitate. 

Programele comunitare contribuie la creşterea calităţii, eficienţei si echitaţii sistemului 

public de educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de elaborare şi gestionare 

a proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Nevoile interne ale şcolii din punct de vedere al politicii educaţionale se concretizează în:  

o asigurarea calităţii educaţiei - o cerinţă imperativă a timpului pe care îl trăim; 

o promovarea ofertei educaţionale a şcolii ţinând cont de realităţile economice şi nevoile 

comunităţii locale;  
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o  proiectarea unei imagini pozitive a şcolii realizată printr-o publicitate constantă şi coerent 

susţinută;  

o  recunoaşterea publică a meritelor şi recompensarea elevilor care au obţinut premii în 

cadrul olimpiadelor şcolare, precum şi la Sesiunile de referate şi comunicări ştiinţifice;  

o  motivarea admninistraţiei publice locale în vederea dezvoltării şi modernizării bazei 

materiale. 

 

 

Contextul economic 

Piaţa muncii din orașul Petroșani și din Valea Jiului face ca inserţia socio-profesională a 

absolvenţilor să fie dificilă. Apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri nu 

asigură încă inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei noastre de învăţământ, deși teoretic 

există un interes al firmelor mai ales pentru școala profesională. Instruirea practică în stagiile de 

pregătire derulate în săptămânile comasate se face la agenţii economici cu care s-au încheiat 

contracte cadru de practică. 

Atragerea agenţilor economici în formarea iniţială a forţei de muncă prin încheierea 

contractelor de practică cu scopul de a asigura locuri de muncă după ce elevii termină pregătirea 

profesională în cadrul şcolii este o prioritate a noastră. 

Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru unitatea noastră 

este scăzut, implicând o serie de demersuri din partea şcolii, concretizate de multe ori în 

activităţi cronofage; 

În unitatea noastră şcolară există şi elevi cu o situaţie materială precară care afectează 

profund interesul acestora şi al părinţilor faţă de activitatea şcoalară; în şcoală s-au derulat 

activităţi educative care au permis accesul la un învăţământ de calitate.  

Analiza economică a mediului intern aduce în prim plan realizarea resurselor extrabugetare 

prin:  

o Realizarea contractelor de parteneriat cu agenţii economici care manifestă interes în 

direcţia dezvoltării resurselor umane;  

o  Închirierea unor spaţii de învăţământ, a unor camere neocupate de elevi din internat, a 

sălii de sport.  

 

Contextul social 

Evoluția demografică determină fluctuații importante ale populaţiei şcolare și de aceea în 

unitatea noastră există preocuparea atragerii elevilor crescuţi într-un mediu social favorabil, bine 

educat, care apreciază şi susține educaţia și care înțelege că formarea unor tineri bine conectați la 

societatea modernă este un proces obligatoriu şi continuu;  

- Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii care acordă o mare valoare 

pregătirii academice, de cultură generală, ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi ale 

elevilor la intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice; 

- Se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare din  Valea Jiului, ceea ce influențează 

negativ realizarea planului de școlarizare; 

- Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de 

problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat 

mijloc de promovare socială.  
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 O altă problemă socială este tendinţa mass-media de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu 

efecte negative pe termen lung, şcoala find nevoită să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua 

aceste efecte. 

- Relaţiile interumane din şcoală sunt în general bune; climatul în şcoală este benefic colaborării, 

lucrului în echipă. 

 

Contextul tehnologic: 

 Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie 

actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor 

didactice; 

 Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune 

prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

 Tehnologia eLearning - este o resursă importantă pentru educaţie ce aduce problemele vieţii 

reale în şcoală şi permite deopotrivă informarea elevilor şi formarea priceperilor lor în 

domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei;  

 Existenţa Ofertei de formare în vederea obţinerii IC3 Digital Literacy Certification, în calitate 

de centru autorizat; 

  Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul 

vieţii şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei; 

 Apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea cursurilor de instruire şi 

formare; 

Şcoala este dotată cu 2 laboratoare de informatică, 1 laborator pentru firmele de exerciţiu 

pentru a putea asigura desfăşurarea orelor în bune condiţii şi accesul tuturor elevilor şi al 

profesorilor la mijloace moderne de învăţământ. De asemenea, şcoala este dotată cu 

videoproiectoare şi acces internet. In şcoală este implementat sistemul AEL.Marea majoritate a 

profesorilor foloseşte calculatorul în mod curent, accesează materiale educaţionale de pe internet 

şi comunică cu ajutorul emailului. 

 

Contextul ecologic 

Tranziţia către o economie ecologică presupune formarea de noi competenţe pentru noile 

sectoare/ locuri de muncă generate; După cum competenţele în ceea ce priveşte tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor sunt în prezent esenţiale pentru toate persoanele, competenţele în 

materie de ecologie vor fi importante pentru aproape fiecare loc de muncă în viitor.  

Prin activitatea sa, școala noastră se implică în rezolvarea problemelor de mediu prin 

implicarea în proiecte ecologice, colectarea selectivă a deşeurilor, economisirea la maximum a 

resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător. 

Elevii, împreună cu profesorii participă în proiecte şi la acţiuni de ecologizare la nivelul 

şcolii şi la nivel local, precum şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu lucrări sau referate. 
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II.2.4. ANALIZA SWOT 

 

AXA PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

Resurse  

umane şi 

management 

- Centrarea managementului școlar pe obiective strategice și pe 

obținerea de rezultate superioare; 

- Management performant şi proactiv: coerenţă şi consecvenţă în 

atingerea ţintelor strategice şi realizarea obiectivelor, documente de 

proiectare de calitate, organizarea activităţii, monitorizarea, controlul şi 

evaluarea activităţilor;  

- Recunoaşterea  şcolii ca furnizor de servicii educaţionale  la nivel 

European prin obținerea de trei ori consecutiv a certificatului  ”Școală 

europeană” (până în 2020); 

- Interesul crescut al profesorilor pentru formarea continuă, prin 

participarea la programe de perfecționare și examene de obținere a 

gradelor didactice;  

- Climat educațional deschis, stimulativ;  

- Proporție semnificativă a elevilor absolvenți care continuă studiile (71%); 

- Ponderea personalului didactic titular: 76,6%: 9 profesori titulari fac 

parte din Corpul de experți în management educational, 9 profesori 

mentori, 7 profesori metodiști; 

- Climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi personal;  

- Vizibilitatea  şcolii în comunitate prin site-ul şcolii, facebook, mass-

media;  

- Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – sindicatele din 

învăţământul preuniversitar, agenţii economici, autorităţile locale, 

C.L.D.P.S., Consorţiul Regional Vest, O.N.G.- uri; 

- Număr mare de parteneriate educaţionale; 

-Proiectarea planului de şcolarizare pornind de la evoluţiile 

 - Reticenţa unor cadre didactice faţă de utilizarea/aplicarea în 

demersul didactic a metodelor activ-participative de predare-

învăţare; 

- Insuficienta aplicare a metodelor de evaluare diversificate;  

- Imposibilitatea motivării prin recompense financiare a 

activităţii cadrelor didactice care se implică în activităţi 

extracurriculare; 

- Lipsa de responsabilitate a unor cadre didactice în ceea ce 

priveşte efectuarea serviciului pe şcoală; 

- Nerespectarea de către unele cadre didactice a termenelor de 

predare a situaţiilor cerute de direcţiune şi secretariat; 

- Dezinteresul unor cadre didactice privind participarea şi 

implicarea în activitatea şcolii; 

- Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte 

precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea 

activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea 

învăţământului etc. 

- Întârzieri repetate ale unor cadre didactice la orele de curs; 

- Dezinteresul şi lipsa de motivaţie a unor elevi faţă de procesul 

de învăţământ; 

- Număr mic de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii; 

-Lipsa studiului individual cu repercusiuni asupra progresului 

școlar; 

- Implicarea insuficientă a unor părinți în monitorizarea 

rezultatelor școlare; 
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demografice, dezvoltarea economică regională şi locală şi opţiunile 

elevilor și realizarea acestuia în proporție de 100%; 

- Promovare de 100%  la examenele de certificare a competenţelor 

profesionale de nivel 3, nivel 4 și 5; 

- Există un număr mare de părinţi care, din raţiuni economice 

au părăsit ţara, lăsând copiii în grija rudelor; 

- Numărul mare de absenţe nemotivate; 

- Influenţa negativă asupra elevilor a unor factori sociali 

perturbatori:  jocuri de noroc, baruri, mass-media, 

- Lipsa de preocupare a unor diriginţi pentru dezvoltarea 

personală a fiecărui elev în parte; 

 

 

Resurse  

materiale 

- În internat: s-a reparat mobilierul din 8 garsoniere, s-au achiziționat 8 

paturi, s-au înlocuit 4 uși de la intrarea în garsoniere; cabinetul de 

consiliere psihologică a fost reamenajat complet: s-au efectuat lucrări de 

reparații, zugrăvire, montare parchet, dotări specifice;  

În cantină: s-a achiziționat veselă, tacâmuri, fețe de masă și s-au 

efectuat lucrări de igienizare: sala de mese, spațiul de prelucrare a 

alimentelor, precum şi a tuturor spaţiilor anexe: magazia de alimente, 

magazie pentru legume-fructe, magazie pentru ambalaje, cămări, 

dulapuri frigorifice;  

La sala de sport: s-a înlocuit o ușă de termopan, s-au înlocuit butucii 

defecți, s-a reparat acoperişul, s-au igienizat şi dezinfectat băile şi 

vestiarele; 

 În incinta şcolii: s-au executat lucrări de reparaţii şi zugrăvire cu 

vopsea lavabilă pe scara elevilor, scara profesorilor, cancelarie și anexa 

catedrei de matematică unde s-a înlocuit și parchetul; s-a reparat 

mobilierul şcolar și s-au înlocuit ușile de la 6 clase;  

La atelierul școlii: s-a achiziționat o motocoasă multifuncțională, o 

mașină de găurit-înșurubat. 

- Lipsa manualelor pentru modulele de specialitate; 

- Lipsa softurilor educaţionale pentru numeroase discipline şi 

neconcordanţa dintre ele şi programele şcolare pentru cele 

existente; 

- Lipsa  laboratoarelor tehnologice; 

- Insuficiente materiale şi mijloace didactice; 

-  Fondul de carte al bibliotecii insuficient şi învechit. 

- Scăderea numărului de clase din cauza scăderii natalităţii și a 

migrației populației în zonele sau țările dezvoltate din punct 

de vedere economic; 

- Inexistenţa unui laborator multimedia şi a cabinetelor speciale 

pentru limbi străine. 

 

Resurse  

financiare  

- Din bugetul aferent anului 2019 s-au alocat aproximativ 59114 lei 

pentru lucrările efectuate în vacanţa de vară; 

- Derularea operaţiunilor financiare în baza graficelor stabilite anterior 

cu instituţiile aferente; 

- Finanţarea subdimensionată a unor paliere (mobilier școlar,  

material didactic, echipamente IT, amenajări exterioare) 

- Lipsa sponsorizărilor 
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- Venituri extrabugetare din închirierea sălii de sport, a garsonierelor din 

căminul internat şi a unor săli de clasă. 

 

 

AXA OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Resurse  

umane şi 

management 

- Strategia Ministerului Educaţiei Naționale privind îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi de formare 

profesională, facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi 

de formare profesională, deschiderea sistemelor de educaţie şi de 

formare profesională către societate;  

- Existenţa cursurilor acreditate de formare profesională; 

- Existența programului ”ERASMUS +”;  

- Posibilitatea continuării  studiilor prin liceu seral şi învăţământ 

posliceal; 

-Existenţa, la nivelul Consiliului Local, a unor programe de 

colaborare şi parteneriat;  

- Existenţa Planurilor Regionale de Acţiune pentru învăţământul 

Profesional şi Tehnic (PRAI), a Planurilor Locale de Acţiune pentru 

Învăţământul profesional şi Tehnic (PLAI) la nivel judeţean,  

- Învățământul profesional dual;  

- Proiectul ROSE pentru diminuarea abandonului școlar și creșterea 

promovării la examenul de Bacalaureat;  

- Efectuarea activităţii de instruire practică la agenții economici 

pentru formare de competenţe în conformitate cu SPP-urile și 

cerinţele examenelor de certificare profesională; 

- Colaborarea cu ONG-uri pentru elaborarea de proiecte comunitare; 

- Acordul de parteneriat pentru educaţie;  

-Implicarea părinţilor în mod instituţionalizat prin Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor; 

- Discontinuitatea politicilor educaţionale;  

-Risc social, ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate; 

- Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din 

care provin elevii; 

-  Scăderea populației școlare;  

- Absenteismul ridicat; 

- Insuficienta manifestare a inventivității și a creativității;  

- Lipsa pârghiilor pentru a motiva financiar cadrele didactice cu 

rezultate deosebite în procesul educativ (salariu de merit, 2% din 

fondul de salarii); 

 - Interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi 

rezolvarea problemelor şcolii; 
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- Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de 

CCD, ONG, universităţi; 

Resurse  

materiale 

- Extinderea informatizării;  

- Accesare proiecte din fonduri structurale pentru dotări; 

- Pagina web a şcolii. 

- Situaţia economică a zonei; 

-Legislaţie instabilă; 

- Resurse limitate alocate şcolii de la bugetul local 

- Degradarea spaţiilor şcolare din cauza fondurilor băneşti limitate, 

alocate pentru întreţinerea şcolii; 

- Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii 

locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi, elevi, cadre 

didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în 

învăţământ; 

- Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii 

elevi; 

Resurse  

Financiare 

 

- Politica de finanţare pe bază de programe a Uniunii Europene;  

- Sponsorizări, proiecte de finanţare, proiecte şi existenţa ONG-

urilorproprii; 

- Inchirierea spațiilor disponibile pentru obținerea de venituri 

proprii. 

-Subfinanţare sistemului;  

-Finanţarea nu ţine cont de performanţe şi de specificul unităţii de 

învăţământ; 

- Resurse bugetare insuficiente date de finanțarea per elev;  

- Situaţia economică precară determină o slabă preocupare pentru 

progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor 
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II.2.5. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare 

 

 Planificarea judicioasă a activităţilor pentru utilizarea şi valorificarea tuturor resurselor 

materiale, umane şi financiare; 

 Continuarea asigurării unei funcţionalităţi eficiente pentru principalele domenii al activităţii 

şcolare: 

- curriculum: aplicare, dezvoltare, proiectare, organizare, conducere operaţională, 

controlevaluare, motivare; 

- personalul: recrutare, utilizare, stimulare, formare, apreciere, formarea unui climat 

organizatoric optim, implicare, participare, motivare, rezolvare de conflicte; 

-  resurse: materiale, financiare, umane; 

-  performanţele şcolii ca întreg; 

 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională; 

 Implicarea elevilor în activităţi de consiliere și orientare din cadrul proiectului A.D.M.I.S. 

(ROSE)  

 Implementarea activităților de achiziții din proiectul A.D.M.I.S. (ROSE) pentru dotarea cu 

echipamente IT a 8 cabinete școlare 

 Implicarea elevilor în  activitățile de învățare  pentru creșterea procentului de  promovare a 

examenului de bacalaureat  și diminuarea  ratei de abandon școlar la sfârșitul celor patru ani 

de proiect A.D.M.I.S. (ROSE) 

 Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare din cadrul proiectului A.D.M.I.S. (ROSE)  

 Implicarea elevilor în  activitățile de învățare școlare și extrașcolare pentru creșterea 

procentului de  promovare a examenului de bacalaureat  și diminuarea  ratei de abandon 

școlar la sfârșitul celor patru ani de proiect 

 Realizarea idealurilor educaţionale: educaţia pentru sănătate, educaţia pentru timpul liber, 

educaţia bunului cetăţean, educaţia prin şi pentru cultură şi civilizaţie, educaţia pentru viaţa de 

familie, îmbunătăţirea educaţiei igienico-sanitare şi în special a celei sexuale; 

 Continuarea şi stabilirea unor principii manageriale clare privind: 

- Realizarea documentelor de proiectare 

- Distribuirea responsabilităţilor în funcţie de diferite competenţe; 

-  Organizarea olimpiadelor, concursurilor, examenelor; 

  Prin exercitarea funcţiilor de decizie, monitorizare, îndrumare, control şi evaluare se va urmări: 

- Asistenţele la ore şi alte activităţi conform graficului; 

- Evaluarea rezultatului controlului 

- Conducerea curentă a activităţii unităţii 

- Asigurarea unui climat propice desfăşurării corespunzătoare a activităţii 

- Asigurarea unei bune colaborări între compartimente; 

- Subordonarea întregii activităţi a instituţiei, satisfacerii exigenţelor beneficiarilor (elevi, 

comunitatea locală); 

 Identificarea de noi resurse de finanţare extrabugetară pentru  obţinerea de fonduri 

suplimentare; 

  Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în 

cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile; 
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PARTEA III 
 

III.1 PRIORITĂŢILE, OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE ŞCOLII  2017-2021 

 

 

Prioritatea 1: Asigurarea calităţii în educaţie 

 

Obiectiv 1.1. 

Implicarea unui număr de 252 de 

elevi în  activitățile de învățare 

școlare și extrașcolare pentru 

creșterea procentului de  promovare 

a examenului de bacalaureat  și 

diminuarea  ratei de abandon școlar 

la sfârșitul celor patru ani ai 

proiectului A.D.M.I.S. ( ROSE). 

  

 

 

Ţinte: 

1.1.1. Promovarea bunelor practici la nivelul şcolii în ceea 

ce priveşte învăţarea centrată pe elev pentru creşterea 

procentului de promovare la examenul de bacalaureat  cu 

0,5 % anual până în anul 2021; 

1.1.2. Reducerea absenteismului școlar cu 0,25% anual 

până în anul 2021; 

1.1.3. Reducerea ratei abandonului şcolar cu 0,5% anual 

până în anul 2021; 

1.1.4. Motivarea pentru învățare a elevilor din grupul țintă 

prin participarea anuală până în anul 2021 la activitățile 

extracurriculare din proiectul A.D.M.I.S. ( ROSE). 

 

Prioritatea 2: Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi 

opţiunilor elevilor 

 

Obiectiv 2.1. 

Adaptarea ofertei educaționale la 

cerințele pieței muncii şi creşterea 

nivelului de calificare în sectoarele 

prioritare ale judeţului 

 

 

Ţinte: 

2.1.1. Creşterea gradului de inserţie socio-profesională a 

absolvenţilor  cu minim20% până în 2021. 

2.1.2. Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa 

muncii interne şi extern  cu minim 10% până în 2021. 

2.1.4. Realizarea anuală a planului de școlarizare la nivel 

liceal, învățământ profesional și postliceal  

 

Prioritatea 3: Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi combaterea 

excluziunii sociale 

 

Obiectiv 3.1. 

Dezvoltarea competenţelor cadrelor 

didactice şi a personalului didactic 

auxiliar în cunoaşterea şi vehicularea 

informaţiilor referitoare la elevii cu 

cerințe educaționale speciale. 

 

Ţinte: 

3.1.1.  Informarea întregului personal didactic şi didactic 

auxiliar despre incluziune socială, în vederea reducerii cu 

100% a exluziunii sociale până în anul 2021. 

3.1.2. Promovarea principiilor incluzive de către personalul 

şcolii până în anul 2021. 
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Obiectiv 3.2. 

Promovarea îmbunătățirii 

managementului comportamentului 

pozitiv în rândul elevilor 

 

3.2.1. Elaborarea și implementarea  a cel puțin trei proiecte 

educaționale și de voluntariat anual până în anul 2021. 

 

 

Proritatea 4: Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare 

 

Obiectiv 4.1. 

Dezvoltarea parteneriatului public-

privat pentru derularea proiectelor 

educaționale. 

 

Ţinte: 

4.1.1. Creşterea numărului de parteneri în proiecte 

educaționale cu 5% în 2021 față de 2017. 

 

 

Obiectiv 4.2. 

Dezvoltarea de parteneriate în scopul 

accesării de  proiecte cu finanțate din 

fonduri  europene 

 

Ţinte: 

4.2.1.  Implementarea proiectelor accesate în fiecare an 

școlar în perioada 2017-2021 

4.2.2.Accesarea a cel puțin 3 de proiecte cu finanţare din 

fonduri europene până în 2021 

 

Prioritatea 5: Consilierea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelarea aspiraţiilor 

personale cu nevoile pieţei muncii 

 

Obiectiv 5.1. 

Asigurarea serviciilor de consiliere şi 

orientare pentru carieră 

 

Ţinte: 

5.1.1.    97%  din absolvenţii fiecărui an școlar, în perioada 

2017-2021 vor obţine certificate de calificare de nivel 3, 4, 

5 

5.1.2.  Susținerea de către reprezentanții AJOFM a cel puțin 

unui seminar anual  în vederea  informării elevilor cu 

privire la ofertele de pe piaţa forţei de muncă. 

 

Prioritatea 6: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

 

Obiectiv 6.1. 

Îmbunătăţirea retenţiei în sistem a 

absolvenţilor claselor a VIII – a şi 

creşterea atractivităţii filierei 

tehnologice în rândul acestora. 

 

Ţinte: 

6.1.1. Creşterea cu 5 % în fiecare an școlar a absolvenţilor 

claselor a VIII-a din zonă care optează pentru calificările 

oferite de Colegiul Economic Hermes.  

6.1.2. Creşterea cu 15% a nivelului performanţei școlare a 

elevilor în anul 2021 faţă de 2017. 

 

Prioritatea 7:  Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional 
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Obiectiv 7.1. 

Creşterea prestigiului şcolii în cadrul 

comunităţii 

 

Ţinte:  

7.1.1.Participarea elevilor la concursurile şcolare şi 

extraşcolare, la proiecte educaţionale şi activităţi 

extraşcolare şi de voluntariat 

7.1.2.Diseminarea rezultatelor concursurilor școlare, 

olimpiadelor, examenelor naționale și  proiectelor 

europene în mass media locală 

 

Prioritatea 8:  Atragerea de fonduri extrabugetare 

Obiectiv 8.1 Îmbunătățirea condițiilor 

de învățare 

Ţinte:  

8.1.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a   

astfel încât să asigurăm calitatea formării profesionale -  

dotarea laboratoarelor  de gastronomie și informatică 

dprin implementare activităților de achiziții din 

proiectul A.D.M.I.S. ( ROSE). 

8.1.2. Creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 

cadrelor didactice 
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III.2. Acţiuni pentru şcoală –anul școlar 2019-2020 

PRIORITATEA I: Asigurarea calităţii  în educaţie  

 

Obiectiv 1.1. 

Implicarea unui număr de 200 de elevi în  activitățile de învățare școlare și extrașcolare pentru creșterea procentului de  promovare a examenului 

de bacalaureat  și diminuarea  ratei de abandon școlar la sfârșitul celor patru ani ai proiectului A.D.M.I.S. ( ROSE). 

Ţinte pentru anul școlar 2019-2020: 

1.1.1. Promovarea bunelor practici la nivelul şcolii în ceea ce priveşte învăţarea centrată pe elev pentru creşterea procentului de promovare la 

examenul de bacalaureat  cu 0,5 % anual până în anul 2021; 

1.1.2. Reducerea absenteismului școlar cu 0,25% anual până în anul 2021; 

1.1.3. Reducerea ratei abandonului şcolar cu 0,5% anual până în anul 2021; 

1.1.4. Motivarea pentru învățare a elevilor din grupul țintă prin participarea anuală până în anul 2021 la activitățile extracurriculare din proiectul 

A.D.M.I.S. ( ROSE). 

Context:  

Subproiectul A.D.M.I.S.  și contribuie la strategia MEN de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea 

participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții. 

Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive 

și eficiente prin educație și formarea de competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MEN „Sprijin la bacalaureat, acces la 

facultate”.  

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic implică responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării 

aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire. Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare – învăţare - evaluare folosite de 

cadrele didactice sunt variate, dar nu întotdeauna suficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. În 

comunicarea profesor-elev predomină încă stilul autoritar, este insuficient încurajată comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare; 85% 

dintre profesori utilizează cu preponderenţă învăţarea centrată pe elev şi îşi aleg strategiile de predare în concordanţă cu stilurile de învăţare ale 

elevilor, iar această experienţă trebuie împărtăşită şi profesorilor debutanţi sau fără prea îndelungată experienţă didactică, mai ales în rândul cadrelor 

didactice care predau discipline existente ca probe orale şi scrise la bacalaureat. 
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Măsuri pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 
Responsabili 

Resurse materiale și 

financiare 
Monitorizare și evaluare 

1.Evaluarea iniţială (nevoile 

elevilor, sprijinul necesar, 

stiluri de învăţare, cunoştinţe, 

experienţă şi abilităţi 

anterioare, cerinţe de 

evaluare) 

 

Teste iniţiale, 

bareme de 

corectare, 

chestionare – stiluri 

proprii de învăţare 

 

Septembrie  

2019 

 

 

 

Diriginţii 

Profesorii  

Consilierul 

școlar 

 

 

Teste, chestionare, 

bareme 

Buget propriu 

 

 

Situații centralizatoare 

Rapoarte 

 

2.Intocmirea orarului pentru 

implementarea activitatilor 

proiectului ROSE-ADMIS  în 

vederea îmbunătăţirii 

rezultatelor la bacalaureat pe 

baza desfăşurării de 

consultaţii săptămânale la 

disciplinele de examen 

Cuprinderea in 

activitatile 

pedagogice si de 

sprijin a cel putin 

unui numar de 200 

elevi   astfel încât să 

crească şansele 

absolvenţilor de 

promovare a 

probelor  de 

bacalaureat 

 

Septembrie 

2019 

 

 

Coordonatorul  de 

grant  

Profesorii ce 

predau discipline 

de bacalaureat 

Responsabili 

catedre 

Director 

adjunct 

Graficul de  activitati 

Buget proiectului 

ROSE-ADMIS 

 

 

 

Listele de prezență 

Teste de evaluare 

3.Programarea activităţilor de 

învăţare prin planificările 

calendaristice şi a unităţilor 

de învăţare 

 

Planificări 

(programe 

de învăţare, planuri) 

structurate pentru a 

promova şi încuraja 

învăţarea 

individuală 

centrată pe elev. 

Programele de 

 

Septembrie 

2019 

 

 

Profesorii  

Responsabilii de 

catedre 

 

Curriculum, SPP-urile, 

auxiliare curriculare, 

structura anului școlar, 

graficul de pregătire 

practică 

Multifuncționale, hârtie 

xerox  

Buget propriu 

 

Portofolile profesorilor, 

portofoliile ariilor 

curriculare 
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învăţare răspund 

aspiraţiilor şi 

potenţialului 

elevilor 

4.Aplicarea metodelor active 

de predare-învăţare-evaluare 

(autoevaluare)  

 

90 % din cadrele 

didactice aplică 

metodele active de 

învăţare  

Reducerea 

numărului de 

corigenți cu 5% 

An 

Şcolar 2019-

2020 

Profesorii  

Responsabilii de 

catedre 

Membrii CA 

CEAC 

 

SPP-urile, auxiliare 

curriculare, echipament 

IT, fișe de lucru, fișe de 

progres  

Multifuncționale, hârtie 

xerox  

Buget propriu 

Portofoliile elevilor 

Portofoliile profesorilor 

Fișele de asistență  

Rezultatele elevilor 

Rapoarte de activitate 

5.Elaborarea de Curriculum 

în 

Dezvoltare Locală (CDL) 

adecvat cerinţelor 

comunităţii 

 Participarea activă 

a 6 agenţi 

economici în  

elaborarea CDL -

urilor 

Septembrie 

2019 

Profesorii de la 

catedra de 

discipline 

economice 

Responsabil aria 

curriculară 

tehnologii  

Curriculum, SPP-urile, 

planul de învățământ, 

structura anului școlar, 

graficul de pregătire 

practică, 

Multifuncționale, hârtie 

xerox  

Buget propriu 

Avizul ISJ și CLDPS 

Centralizator CDL -uri 

6.Organizarea de 

interasistenţe,  

lecţii deschise urmate de 

analiza în cadrul catedrelor 

 

 

8 lecţii deschise şi 5 

interasistenţe; 

valorificarea 

bunelor practici 

 

 

An 

Şcolar 

2019-2020 

Director, 

Director adjunct 

Responsabilii de 

catedre 

 

Mijloace și materiale 

didactice 

Graficul de lecții 

deschise și interasistențe 

Buget propriu 

 

Fișe de interasistențe 

Procese verbale 
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7.Participarea elevilor la 

olimpiade și concursuri 

şcolare 

Creşterea numărului 

de premii la 

olimpiadele și 

concursurile școlare 

judeţene cu 5% în 

2020 faţă de 2019 

 

Conform 

graficului 

competiţiilor, 

olimpiadelor 

şi 

concursurilor 

şcolare 

 

Responsabilii de 

catedre 

Cadrele didactice 

   

Materiale și mijloace 

didactice 

Mijloace de transport 

Buget propriu 

   

Numărul de premii 

obținute 

Chestionare de feed-back 

8.Activităţile remediale 

pentru  

Creșterea nivelului de 

cunoștințe la toate 

disciplinele la care se susține 

examenul de bacalaureat prin 

activități pedagogice și de 

sprijin 

Creșterea cu cel 

puțin 0,5% a 

promovării 

examenului de 

bacalaureat față de 

2019 

Conform 

graficului 

activităților 

subproiectului 

A.D.M.I.S. 

Profesori 

responsabili de 

activitatea 

remedială 

Fişe de lucru, 

videoproiectoare, 

laptopuri,  culegeri,  

multifuncționale, softuri 

educaționale 

Buget proiect 

 

Liste de  prezenţă, fișe de 

progres, chestionare de 

feed back 

9.Educație nonformală  

pentru motivarea elevilor 

pentru învățare prin activități 

extracurriculare 

 

 

 

 

Diminuarea cu 

0,5% a 

absenteismului și a 

abandonului școlar 

în anul școlar 2019-

2020 

Conform 

graficului 

activităților 

subproiectului 

A.D.M.I.S. 

Profesori 

responsabili cu  

activitățile 

extracurriculare 

Videoproiectoare, 

laptopuri, 

multifuncționale, 

echipament sportiv,  

Buget proiect 

Liste de  prezenţă, fișe de 

progres, chestionare de 

feed back 
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PRIORITATEA II:   

Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi opţiunilor elevilor 

 

Obiectiv 2.1. Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii şi creşterea nivelului de calificare în sectoarele prioritare ale judeţului  

Ţinte pentru anul școlar 2019-2020: 

2.1.1. Creşterea gradului de inserţie socio-profesională a absolvenţilor  cu minim20% până în 2021. 

2.1.2. Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii interne şi externe  cu minim 10% până în 2021. 

2.1.3. Realizarea anuală a planului de școlarizare la nivel liceal, învățământ profesional și postliceal  

Context: Prin studiul şi analiza pieţei muncii se identifică și se încheie convenții de practică cu agenţi economici în vederea realizării practicii de 

specialitate şi a angajării ulterioare a absolvenţilor. Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi dar şi pregătirea 

de absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi. Descreşterea constantă a ofertei de locuri de muncă necalificată sau slab calificată, dezvoltarea 

rapidă în plan tehnologic, diseminarea şi punerea în practică a noilor idei economice cer din partea şcolii din ce în ce mai mare flexibilitate, 

capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel ridicat de educaţie si formare a viitoarei forţe de muncă. 

Măsuri  pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 
Responsabili Resurse Monitorizare și evaluare 

 

1.Realizarea  ofertei 

educaţionale  adaptată 

cerinţelor pieței și  pe baza  

analizei datelor din PRAI 

şi PLAI referitor la   

ocupaţiile solicitate pe 

piaţa muncii 

 

 

 

 Creşterea cu 5 % a 

numărului de absolvenţi 

care îşi găsesc un loc de 

muncă în domeniul de 

calificare absolvit pe piaţa 

locală 

 

Septembrie- 

decembrie 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Director adjunct 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

 

PRAI, PLAI, 

Recensământul 

elevilor de clasa a 

VIII-a 

Bursa locurilor de 

muncă 

Buget propriu 

 

 

 

 

 

Gradul de realizare a planului 

de școlarizare 

Gradul de inserție a 

absolvenților pe piața muncii 

Monitorizare PAS 
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2.Promovarea  ofertei 

educaţionale prin mass 

media, ziua porților 

deschise și târgul de ofertă 

educațională 

Realizarea în procent de 

100% a planului de 

școlarizare 

Ianuarie 

2020-iulie 

 2020 

Director adjunct 

Comisia 

marketing 

 

Broşuri, pliante,  

canalele  Mass 

media, site-ul 

școlii, facebook 

Buget propriu 

Portofoliul comisiei de 

promovare 

Nr vizualizări ofertă pe 

facebook 

3.Participarea 

reprezentanţilor agenților 

economici la desfăşurarea 

examenelor pentru 

certificarea competenţelor 

profesionale de nivel 3,4 și 

5 

Minim 2 agenţi economici 

membrii în fiecare comisie 

de examen 

Promovarea 100% a 

examenelor de certificare a 

competențelor profesionale 

Februarie, 

Iunie, iulie,   

2020 

Director 

Director adjunct 

Responsabil arie 

curriculară 

tehnologii 

 

Metodologia de 

certificare a 

competențelor 

profesionale 

Parteneriatele cu 

agenții economici 

Buget propriu 

Cataloagele de examen 

Deciziile comisiilor de 

examene 

Fișele de evaluare a lucrării 

pentru certificarea 

competențelor profesionale 

4.Elaborarea de proiecte cu 

finanţare europeană  

 

Depunerea a cel puţin 1 

proiect  la termenele 

stabilite 

Derularea proiectelor 

accesate 

 

Conform 

calendarul 

de depunere 

a proiectelor 

 

Responsabil –aria 

curriculară 

tehnologii 

Coordonator 

proiecte europene 

Director 

Director adjunct 

 Ghidul 

aplicantului 

Buget propriu 

Finanțare 

europeană 

Rapoarte de monitorizare 

Rapoarte tehnico- finaciare 
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PRIORITATEA III: Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi combaterea excluziunii sociale 

  

 Obiectiv 3.1. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar în cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor referitoare 

la elevii cu cerințe educaționale speciale. 

Obiectiv 3.2. Promovarea îmbunătățirii managementului comportamentului pozitiv în rândul elevilor 

Ţinte pentru anul școlar 2019-2020: 

3.1.1.  Informarea întregului personal didactic şi didactic auxiliar despre incluziune socială, în vederea reducerii cu 100% a exluziunii sociale până 

în anul 2021. 

3.1.2. Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii până în anul 2021. 

3.2.1. Elaborarea și implementarea  a cel puțin trei proiecte educaționale și de voluntariat anual până în anul 2021. 

Context: Creşterea ocupării forţei de muncă şi combaterea sărăciei şi exlcuziunii sociale constituie obiective principale ale Strategiei Europa 2020. 

Platforma Europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale enumeră printre acţiunile cheie: îmbunătăţirea accesului la muncă, securitate socială, 

servicii esenţiale (sănătate, locuire şi educaţie. Procesul de consiliere se asigură respectând traseul: profesori consilier–diriginţi - elevi; consilier-

părinţi; consilier-personal didactic auxiliar. 

Măsuri  pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 
Responsabili Resurse Monitorizare și evaluare 

 

1.Organizarea activităţilor de 

formare, informare şi 

documentare a cadrelor 

didactice şi a întregului 

personal didactic auxiliar 

privind problematica 

educației incluzive 

 

 Participarea a 35%  

personal didactic la cursuri 

de educație incluzivă 

 

 

 

An școlar 

 2019-2020 

 

 

 

 

 

Responsabilul de 

formare și 

dezvoltare 

profesională 

Consilierul 

şcolar 

 

 

Oferta 

cursurilor de 

formare a CCD 

– Hd 

Buget propriu 

  

 

 

Raportul comisiei de 

formare și dezvoltare 

profesională 

 

2.Identificarea elevilor cu 

cerinţe educative speciale 

Elaborarea de programe 

educaționale speciale în 

concordanță cu numărul de 

elevi cu cerințe 

 

Septembrie- 

octombrie 2019 

 

 

Consilierul 

Şcolar  

Profesorii diriginți 

Certificate CES 

Programe 

educaționale 

speciale  

Listă elevi cu CES 

Fișe de asistență la ore 
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educaționale speciale 

identificați 

 

Cadrele didactice 

care predau la 

elevii identificați 

Buget propriu 

 

3.Întâlniri ale cadrelor 

didactice şi ale părinţilor cu 

reprezentanţi ai justiţiei, 

poliţiei, bisericii, care să 

promoveze necesitatea 

acceptării şi sprijinirii 

permanente a elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale 

Analizarea  măsurilor 

şi acţiunilor necesare, în 

întâlniri a 20 de cadre 

didactice şi 20 de părinţi 

cu reprezentanţi ai 

justiţiei, bisericii şi poliţiei 

An școlar 

 2019-2020 

 

Director 

Director adjunct 

Consilier şcolar 

Diriginţii 

 

Listă elevi cu 

CES 

Echipamente IT 

Documentație 

specifică 

Buget propriu 

 

  

Procese verbale 

Chestionare de feed-back 

4.Elaborarea și 

implementarea de  proiecte în 

folosul comunității 

3 proiecte elaborate și 

implementate  

An școlar 

 2019-2020 

 

Seniori cluburi 

IMPACT 

 Profesorii diriginți 

Coordonatorul de 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Echipamente IT 

Sponsorizări  

Buget propriu 

 

 

Raportul comisiei de 

proiecte și programe 

educative 
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PRIORITATEA IV: Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare 

 

Obiectiv 4.1.Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru derularea proiectelor educaționale. 

Obiectiv 4.2.Dezvoltarea de parteneriate în scopul accesării de  proiecte cu finanțate din fonduri  europene 

Ţinte pentru anul școlar 2019-2020: 

4.1.1. Creşterea numărului de parteneri în proiecte educaționale cu 5% în 2021 față de 2017. 

4.2.1.  Implementarea proiectelor accesate în fiecare an școlar în perioada 2017-2021 

4.2.2.Accesarea a cel puțin 3 de proiecte cu finanţare din fonduri europene până în 2021 

Context: Managementul relaţional consideră partenerii educaţionali drept o soluţie optimă pentru problemele cu care se confruntă învăţământul.  

Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici colective care se constituie într-o 

sursă a progresului economic şi social. Interacţiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective 

clare, nevoi reale şi relaţii de calitate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea angajamentelor. 

Constituită ca un sistem deschis, şcoala trebuie să răspundă necesităţilor sociale, exigenţelor comunităţii din care face parte, să dezvolte şi să 

menţină legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile.  

 

Măsuri  pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 
Responsabili Resurse Monitorizare și evaluare 

1.Realizarea unor rețele de 

parteneriat educațional la 

nivel local, județean, național 

și european prin 

implementarea de proiecte 

educaționale 

 

O rețea cu minimum 5 

parteneri 

 

 

 

 

 

Anul școlar 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

Diriginții 

Coordonatorul de 

proiecte și programe 

educative  

 

 

 

 

 5 instituții de 

învățământ 

Contractele de 

parteneriat  

Buget propriu 

 

 

Minute ale întâlnirilor 

Agenda activităților 
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2.Reactivarea retelei 

parteneriale nr. 15 ALTOUR 

NET  domeniul TURISM 

prin derularea activitatilor de 

invatare mutuale 

Reteaua ALTOUR 

NET 

Formata din 6 unitati 

scolare de IPT din 6 

judete 

Conform 

graficului de 

activitati 

2019- 2020 

 

Responsabilul ariei 

curriculare tehnologii 

Expertii retelei 

Bugetul 

proiectului – retele 

parteneriale ( 

CNDIPT) 

Rapoarte de activitate 

Fotografii  

3.Realizarea  

activităţilor şcolare și 

extraşcolare   

Scrierea și 

implementarea a  unui 

număr de 25  proiecte 

educaționale 

An școlar 

 2019-2020 

 

Coordonator proiecte, 

programe 

Diriginții 

Director 

Director adjunct 

 

Calendarul 

activităților 

educative 

Echipament IT 

Materiale și 

echipamente 

specifice 

Buget propriu 

Rapoarte de activitate  

Fișe de monitorizare a 

activităților  

4.Implementarea activitatilor 

extracurriculare A II din 

proiectul ROSE-ADMIS 

 Conform 

graficului de 

activitti al 

procetului 

ROSE-

ADMIS 

Coordonatorul de 

grant 

Specialistii/coordonato

rii de activitati 

Calendarul 

activitatilor 

Resurse si 

echipamente 

specifice 

Bugetul 

proiectului 

Rapoarte de activitate  

Fise de prezenta 

fotografii 

Fișe de monitorizare a 

activităților 

5.Realizarea de parteneriate 

cu ONG-uri, asociații și şcoli 

din ţări europene în vederea 

participării la proiecte 

europene 

 

Încheierea a cel puţin 3  

parteneriate în vederea 

participării la proiecte 

europene 

 

An școlar 

 2019-2020 

 

Echipa managerială a 

şcolii 

 Coordonator proiecte 

europene 

Şcoli europene 

Contracte de 

parteneriat 

 

Chestionare de feed-back 

Număr de parteneriate 

încheiate 



112 

 

6.Elaborarea de proiecte cu 

finanţare europeană  de tip 

ERASMUS+ 

 

Depunerea a cel puţin 

1 proiect la termenele 

stabilite 

 

 

Conform 

calendarul 

de depunere 

a proiectelor 

  

Coordonator proiecte 

europene 

Director 

Director adjunct 

 Ghidul 

aplicantului 

Buget propriu 

Finanțare 

europeană 

Rapoarte de monitorizare 

 Rapoarte de activitate 

 

 

 

PRIORITATEA V:  Participarea elevilor la luarea deciziilor pentru buna guvernare în școală 

 

Obiectiv 5.1.  Implicarea elevilor și a părinților în luarea deciziilor la nivel de organizație 

Ţinte pentru anul școlar 2019-2020: 

5.1.1. 97%  din absolvenţii fiecărui an școlar, în perioada 2017-2021 vor obţine certificate de calificare de nivel 3, 4, 5 

 Susținerea de către reprezentanții AJOFM a cel puțin unui seminar anual  în vederea  informării elevilor cu privire la ofertele de pe piaţa forţei de 

muncă. 

Context:   Participarea extinsă a elevilor la guvernarea școlii   privește eficiența și eficacitatea actului de administrare a școlii, raționalizarea 

resurselor tehnice, financiare, umane, precum și  însăși performanța școlară. 

            

Măsuri  pentru 

atingerea obiectivului 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 
Responsabili Resurse Monitorizare și evaluare 

1.Participarea delegatului 

elevilor la ședințele 

Consiliului de 

administrație, la 

activitățile CEAC, la 

activitățile comisiilor de 

lucru din școală 

Luarea deciziilor ținând 

cont de nevoile și 

așteptările elevilor 

Anul școlar 

2019-2020 

Membrii CA 

Responsabilul 

CEAC 

 Responsabili 

comisii de lucru 

Tematica ședințelor 

Consiliului de 

administrație 

Graficul de activități 

ale comisiilor de 

lucru 

Buget propriu 

 

Procese verbale 

Rapoarte de activitate 

Chestionare de nevoi 

Chestionare de feed-bac 
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2.Diseminarea activitatilor 

educative extraşcolare şi a 

proiectelor educaționale în 

Consiliul elevilor și 

Consiliul reprezentativ al 

părinților 

Creșterea la 50% din 

totalul părinților și 

elevilor care se implică 

în activitatea școlii 

Anul școlar 

2019-2020 

Coordonator 

proiecte programe 

Președintele 

consiliului elevilor 

Rapoartele de 

activitate 

Echipamente IT 

Buget propriu 

 

Procese verbale 

Chestionare de feed-back 

 

 

PRIORITATEA VI: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic  

Obiectiv 6.1. 

Îmbunătăţirea retenţiei în sistem a absolvenţilor claselor a VIII – a şi creşterea atractivităţii filierei tehnologice în rândul acestora. 

Ţinte pentru anul școlar 2019-2020: 

 6.1.1. Creşterea cu 5 % în fiecare an școlar a absolvenţilor claselor a VIII-a din zonă care optează pentru calificările oferite de Colegiul Economic 

Hermes.  

6.1.2. Creşterea cu 15% a nivelului performanţei școlare a elevilor în anul 2021 faţă de 2017. 

Context: Orientarea educaţională a evoluat in mod considerabil sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale, de la simpla achiziţie de 

cunoştinţe (“a şti”)şi de la formarea deprinderilor (“a învăţa să faci”) la dezvoltarea atitudinilor (“a vrea să fii”) şi a personalităţii în întregul ei (“a 

învăţa să fii”) si a competenţelor sociale si profesionale (“a învaţă să fii împreună cu alţii”), toate aceste domenii concurând la potenţarea 

dezvoltării si devenirii individului in cadrul societăţii (“a învăţa să devii”). Constituită ca un sistem deschis, şcoala trebuie să răspundă 

necesităţilor sociale, exigenţelor comunităţii din care face parte, să dezvolte şi să menţină legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile.  

 

Măsuri  pentru atingerea 

obiectivului 

Indicatori de 

performanță 

Termen de 

realizare 
Responsabili Resurse 

Monitorizare și 

evaluare 

1.Participarea la  programul de 

orientare  

şcolară şi profesională cu elevii 

clasei a VIII-a pentru 

pregătirea înscrierii lor în  

 

   

Realizarea planului 

de scolarizare 

 

 

Anul școlar 

2019-2020 

 

 

 

Consilierul scolar 

Membrii comisiei de 

marketing, orientare 

scolara si profesionala 

 

  Materiale de 

specilitate.materiale  

promotionale 

Buget propriu 

 

Minute ale întâlnirilor cu 

elevi claselo aVIII-a 

Agenda activităților 

fotografii 
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învăţământul profesional/ liceal      

2. Aplicarea metodelor activ-

participative centrate pe 

nevoile elevilor 

Cresterea rezultatelor 

scolare 

Anul școlar 

2019-2020 

 

Toate cadrele 

didactice 

Fise de lucru 

Metode activ-

participative 

Echipamentele IT 

Rezultatele elevilor 

3. Implicarea elevilor in 

activitati extracurriculare, 

altele decat cele din programul 

ROSE de motivare a elevilor 

pentru obtinerea de rezultate 

cât mai bune la învățătură 

Numar activitati 

extracurriculare 

Anul școlar 

2019-2020 

 

Consilierul scolar 

Profesorii diriginti 

Resurse umane 

Dotari proprii 

Activitati  

fotografii 

 

 

 

Prioritatea VII: Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional şi internaţional 

 

Obiectiv 7.1.   Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii  

Ţinte:  

7.1.1.Participarea elevilor la concursurile şcolare şi extraşcolare, la proiecte educaţionale şi activităţi extraşcolare şi de voluntariat 

7.1.2.Diseminarea rezultatelor concursurilor școlare, olimpiadelor, examenelor naționale și  proiectelor europene în mass media locală 

 

Context: Din analiza internă efectuată se constată că o importanţă deosebită o are promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii locale dar şi 

la nivel naţional, regional, şi internaţional, pentru a ne face cunoscută întreaga activitate a şcolii. Activităţile desfăşurate vor avea drept scop 
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popularizarea ofertei educaţionale a şcolii şi stabilirea unor  parteneriate durabile cu şcoli din România şi din alte ţări.  

 

Măsuri pentru atingerea 

obiectivului 
Indicatori de performanță Data Responsabili Parteneri Observaţii 

1.Elaborarea ofertei educaţionale 

pentru anul şcolar 2020-2021 şi 

în perspectivă, adecvată cererii 

şi în concordanţă cu resursele 

şcolii.  

 

 Corelarea planului de 

şcolarizare cu priorităţile de 

formare profesională 

identificate la nivel regional 

şi local  

 

Decembrie - 

Ianuarie 

2020 

 

 

 Echipa 

managerială a 

şcolii 

 CA  

Responsabilii 

catedrelor  

ISJ Hunedoara 

 CLDPS  

Agenții economici 

 

 

 

 

 

2.Realizarea de materiale 

informative şi promoţionale şi 

distribuirea lor în şcoli generale 

(ecusoane, semne de carte, 

postere, pliante, reviste, etc.).  

 

 

Distribuirea unui număr de 

200 exemplare din fiecare 

tip de materiale 

promoţionale.  

 

 

Aprilie – 

mai   2020 

 

Comisia de 

marketing  

Cadre didactice 

de la aria 

curricular 

tehnologii 

 

 

 

Agenţii economici 

 

 

 

 

3.Organizarea acțiunilor “Ziua 

porților deschise” și  

“Săptâmâna meserilor” în care 

să se prezinte absolvenților 

claselor a VIII-a, resursele 

materiale (săli de clasă, cabinete, 

laboratoare) și condițiile pe care 

le oferă școala.  

 

Nr. elevi care vizitează 

școala 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

2019 

Aprilie  

2020 

 

 

 

Echipa 

managerială a 

şcolii 

Cadre didactice 

de la aria 

curriculară 

tehnologii 

 

Şcolile gimnaziale din 

Valea Jiului  

Elevii 

Părinţii  
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4.Participarea la târgul de ofertă 

educațională – Arenele educației 

 

 

 Amenajarea unui stand de 

prezentare a ofertei 

educaţionale a şcolii   

 

 

Mai 2020 

 

 

Comisia de 

marketing  

  

 Consilierul școlar 

 

ISJ HD 

Primăria Petroşani 

Agenţi economici 

 

5.Participarea la emisiuni de 

radio și televiziune locală pentru 

diseminarea exemplelor de bună 

practică  

Nr. de participări An școlar 

2019-2020 

Director 

Director adjunct 

Mass media locală  

6.Publicare în presa scrisă a 

activităților de bună practică din 

activitățile educative școlare și 

extrașcolare, din  proiectele 

europene  

 

Nr. de articole; nr. publicații 

 

An școlar 

2019-2020 

 

Director 

Director adjunct 

 

Presa scrisă 

 

 

 

7.Organizarea activităţilor 

extracurriculare în săptămâna „ 

Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!"  

 

 

Participarea întregului corp  

profesoral şi a cel puţin 

 90% din elevii şcolii, şi a 

cel puţin 10% din părinţi la 

manifestările organizate.  

 

Conform 

calendarului 

 

 

Director 

Director adjunct 

 CA 

 Cadre didactice 

coordonator 

CEAC 

Coordonator 

proiecte programe 
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8.Reactualizarea permanentă a  

site-ului a şcolii 

 

 

Încărcarea evenimentelor în 

fiecare săptămână 

 

 

 

Săptămânal 

 

Inginer de sistem 

 Cadre didactice 

 

Comunitatea locală 

Primăria municipiului 

Petroșani 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 8:  Atragerea de fonduri extrabugetare 

 

Obiectiv 8.1 Îmbunătățirea condițiilor de învățare 

Ţinte:  

8.1.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a   astfel încât să asigurăm calitatea formării profesionale -  dotarea laboratoarelor  de 

gastronomie și informatică dprin implementare activităților de achiziții din proiectul A.D.M.I.S. ( ROSE). 

8.1.2. Creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice 

Context: Din analiza internă efectuată se constată necesiatea dezvoltării infrastructurii și a bazei materiale, a modernizării și dotării acesteia cu 

echipamente care să corespundă standardelor de pregătire profesională a elevilor în concordanță cu cerințele pieței muncii. Activităţile 

desfăşurate vor avea drept scop dotarea și reabilitarea laboratoarelor de pregătire și instruire practică a elevilor. 

Măsuri pentru atingerea 

obiectivului 
Indicatori de performanță Data Responsabili Parteneri Observaţii 

1.Atragerea de fonduri pentru 

modernizare și dotare prin   

implementarea activităților de 

achiziții ale subproeictului 

A.D.M.I.S. 

 

8 Sali de clasa dotate cu 

laptop, imprimanta si pachet 

videoproiector cu tabla 

smart 

 

 

Conform 

calendarului 

activităților 

proiectului 

 

 

 Responsabilul cu 

achizitiile si 

echipa de 

management 

 

  

Agenții economici - 

furnizori 

 

 

 

  

Bugetul 

proiectului 
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2.Management financiar adecvat 

în vederea creşterii gradului de 

siguranţă a elevilor şi cadrelor 

didactice  

 

    

Reparații acoperiș internat și 

școală și reparații mobilier 

școlar 

 

 

 

 

 

Anul școlar 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

 

 

 

 

 

Primăria 

 

 

 

Buget propriu 

Fonduri 

extrabugetare 
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PARTEA IV – CONSULTARE MONITORIZARE ŞI REVIZUIRE 
 

  Acţiuni în vederea elaborării PAS : 

 

- stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor; 

- informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare PAS ; 

- culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS, de la elevi, părinţi, profesori, autorităţi locale, 

agenţi economici. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi 

local prin PRAI şi PLAI ; 

- stabilirea priorităţilor,  obiectivelor si domeniilor care necesită dezvoltare ; 

- prezentarea priorităţilor, obiectivelor si domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, Consiliului 

elevilor, părinţilor şi partenerilor sociali; 

- elaborarea planurilor operaţionale. 

 

Surse de informaţii:  

- documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 

şcolii); 

- documentele de analiză a activităţii şcolii (rapoarte de activitate ale catedrelor, rapoarte ale 

Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte 

compartimente ale şcolii-secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

- documente de prezentare şi promovare a şcolii ; 

- site-uri de prezentare a județului Hunedoara și a municipiului Petroşani; 

-PRAI ; 

-PLAI Hunedoara ; 

-Date statistice - AJOFM Hunedoara; 

-Anuarul statistic al României; 

-Rapoarte scrise ale ISJ si MEN întocmit în urma inspecţiior efectuate in şcoală . 

 

Monitorizare si evaluare 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 

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

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

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

Consiliului profesoral, ale catedrelor ; 

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

Administraţie ; 

4.-revizuirea periodică şi corecţii. 

În procesul de monitorizare se urmăreşte:  

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea  tuturor eforturilor pentru     realizarea lor 

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor 

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor 
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Ca instrumente de monitorizare se folosesc :  

- observaţiile 

- discuţiile cu elevii 

- asistenţa la ore 

- sondaje scrise şi orale 

- întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliu de administraţie,   consiliu 

profesoral, etc. 

Întregul PAS va fi monitorizat de director, care are sarcina de a interveni ori de câte ori 

este necesar. 

În şedinţa Consiliului de Administraţie din luna iunie 2020 se va analiza gradul de 

realizare a obiectivelor propuse pentru anul şcolar 2019-2020şi vor fi stabilite obiectivele pentru 

planul operațional pentru anul şcolar 2020-2021. 

 

 

 

 Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare 

 

Tipul activităţii Responsabilitatea 

diseminării / 

monitorizării/ 

evaluării 

Frecvenţa 

diseminării/ 

monitorizării/ 

evaluării 

Datele 

întâlnirilor 

de analiză 

Diseminare PAS prin: 

Consiliu profesoral 

Activităţi metodice la catedre 

Întâlniri cu Consiliul elevilor 

Întâlniri cu părinţii 

Pascal Rodica 

Popescu Margareta 

Găicea Liliana 

Petrescu Florentina 

  

 

Noiembrie 

2019 

 

Ianuarie -2020 

Intocmirea seturilor de date care să 

sprijine monitorizarea ţintelor 

Coordonator CEAC-

prof. Dumitraşcu 

Gabriela 

lunar Decembrie-2019 

Martie -2020 

Iunie-2020 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor PAS 

Consiliul de 

administraţie 

semestrial ianuarie-2020 

Iunie-2020 

Comunicarea acţiunilor corective în 

lumina rezultatelor obţinute 

Coordonator CEAC-

prof. Dumitraşcu 

Gabriela 

semestrial Decembrie-2019 

martie-2020 

Stabilirea metodologiei de elaborare 

a indicatorilor de evaluare şi a 

impactului asupra comunităţii 

Coordonator CEAC-

prof. Dumitraşcu 

Gabriela 

anual Septembrie-2019 

Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor. 

Consiliul de 

administraţie 

anual Iunie-2020 
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LISTA ABREVIERILOR 

 

 

Abilităţi 

 

 

 

 

 

 

ADR 

 

AEL 

 

AJOFM 

Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la 

îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În 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) 

 

 Agenția de Dezvoltare Regională 

 

 Programul Asistență Educațional pentru Liceu 

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 

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) 

 

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 oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (T-

hreats) cu care aceasta se confruntă. 

 

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 
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planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii capacităţii 

organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare  

  

Cadrul  

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 

 

 

 

CCD 

 

CLDPS 

 

 

CNDIPT 

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 

 

Casa Corpului Didactic 

 

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională 

 

Centrul Național de Dezvoltare a Învăță mântului Profesional și Tehnic 

 

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. În 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 

 

 

 

 

DRU 

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 

 

Dezvoltare Resurse Umane 

 

Durabilitate 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 
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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 

 

 

 

 

FES 

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 

 

Fondul Social European 

 

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. 

  

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 

 

 

 

 

ÎPT 

 

ISJ 

 

MEN 

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. 

 

Învățământ Profesional și Tehnic 

 

 Inspectoratul Școlar Județean 

 

Ministerul Educației Naționale 
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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 

 

 

 

 

 

ONG 

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. 

 

Organizație Nonguvernamentală 

 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională 

realizat de unitatea de învăţământ profesional 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 

 

 

 

 

PESTE 

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 

 

P- politic, E- economic, S- social, T- tehnologic, E- economic 

 

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  

strategic 

 

POS 

Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 

ani a ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de CNDIPT 

 

Program Operațional Sectorial 

 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel 
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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. 

 

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. 

 

Riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau 

succesul proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere. 

 

Sistem  

naţional de 

calificări 

 

 

 

 

 

 

SPP 

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 

unui cadru naţional al calificărilor. 

 

Standarde de Pregătire Profesională 

 

Strategii  de 

dezvoltare 

 

 

 

SWOT 

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea 

dimensiunii generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri 

ţintă a grupurilor slab reprezentate. 

 

 Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Oportunities 

(Oportunități), Threats 

(Amenințări) 
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Teritorialitate Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT 

 

Termeni de 

referinţă 

 

 

TVET 

Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi 

obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul 

şi descrierea sarcinilor. 

 

Învățământ profesional și tehnic 

 

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 Declaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia 

doreşte să o creeze prin activităţile sale. 

 

 

 

 

 


