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INTRODUCERE 

1.   NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ELABORĂRII NOULUI PAS 
Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a 

ofertei de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic în perspectiva anului 

2024. El poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională și de către 

alte unități din învățământ sau furnizori. 

 Structura PAS 2020-2024 și modalitățile de realizare ale acestuia se bazează pe 

recomandările formulate în Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea învățământului 

profesional și tehnic (PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământul profesional și 

tehnic (PLAI), Manualul privind efectuarea de analize economice necesare planificării în 

învățământul profesional și tehnic și Ghidul de elaborare a Planurilor de Acțiune/Dezvoltare 

ale școlii (versiunea 9). 

Față de Planul de Acțiune al Școlii 2014-2020 prezentul plan cuprinde următoarele 

elemente de noutate: 

  folosește cu precădere date provenind de la Direcția Județeană de Statistică; 

  folosește un set de indicatori care permite compararea cu PAS elaborate de către 

alte unități școlare din localitate; 

 include și analiza mediului extern ceea ce presupune o diagnoză a mediului 

demografic şi economic, a pieţei muncii şi a ofertei şcolilor IPT. 

https://docs.google.com/document/u/0/d/14X-7RUi1zRHzEWccoRRdfj4Dzc5b_ROjFvo6Q_SCB7s/mobilebasic#h.pjp5nyk4ak58
https://docs.google.com/document/u/0/d/14X-7RUi1zRHzEWccoRRdfj4Dzc5b_ROjFvo6Q_SCB7s/mobilebasic#h.pjp5nyk4ak58
https://docs.google.com/document/u/0/d/14X-7RUi1zRHzEWccoRRdfj4Dzc5b_ROjFvo6Q_SCB7s/mobilebasic#h.lzuszmbqxatm
https://docs.google.com/document/u/0/d/14X-7RUi1zRHzEWccoRRdfj4Dzc5b_ROjFvo6Q_SCB7s/mobilebasic#h.lzuszmbqxatm
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 Aceste documente de planificare a ofertei de școlarizare vor sta la baza elaborării: 

  propunerilor de plan de școlarizare pentru anul școlar 2021 - 2022 și pentru 

următorii ani școlari; 

  susținerea măsurilor privind optimizarea procesului de învățământ; 

  consilierea și orientarea elevilor prin grija profesorilor; 

  susținerea cererilor de finanțare a unor proiecte în folosul elevilor unității școlare. 

         

În baza nevoilor identificate, cât și a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost 

propuse următoarele direcții strategice pentru perioada 2020-2024: 

1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesională inițială la 

cerințele pieței muncii și în concordanță cu opțiunile elevilor. 

2. Creșterea ponderii populației cu pregătire/calificare din mediul rural. 

3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea unui învățământ incluziv prin:   

 creșterea gradului de includere a elevilor cu cerințe educaționale speciale în 

învățământul tehnic 

 asigurarea de șanse egale în educație 

 sprijinirea grupurilor defavorizate 

4. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională bazată pe un mecanism 

local de date prelucrate și diseminate necesare orientării profesionale. 

5. Dezvoltarea activității de mentorat în vederea creșterii ratei de absolvire și de 

tranziție la nivel local. 

6. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în contextul 

concurențial pentru a fi competitivi în spațiul european. 

         Au fost realizate consultări pe marginea documentului atât în cadrul Comitetelor 

Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale, cât și cu factorii de decizie (ISJ 

Maramureș, Primăria orașului Sighetu Marmatiei). 

DEFINIREA ETAPELOR ÎN REALIZAREA PAS ȘI CATEGORII DE RESURSE 

UTILIZATE 

Acţiunile urmate în vederea elaborării PAS-ului: 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 

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

3.  Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

4. Culegerea informaţiilor necesare elaborării PAS prin chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor, agenţilor economici. Aceste informaţii au fost corelate cu 

priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare şi 

prezentarea acestora, spre consultare în Consiliul Profesoral, în cadrul ședințelor de 

catedră, în Consiliul elevilor şi a părinţilor şi agenţilor economici cu care şcoala are 

relaţii de parteneriat 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultării şi pe baza acestora 

reformularea priorităţilor şi a obiectivelor 

7. Elaborarea planurilor operaţionale 

Au fost consultate şi analizate următoarele:  

 documente de analiză a activităţii şcolii (procese verbale ale şedinţelor de 

catedră, ale Consiliului de Administraţie, rapoartele de monitorizare internă, 

procesele verbale şi planul de acţiune al CEAC) 
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 documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării 

 rapoarte ale celorlalte compartimente a şcolii: - secretariat, contabilitate, 

administraţie şi bibliotecă 

 rapoarte ale echipei manageriale 

 documente de promovare şi prezentare a şcolii 

 procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecţiilor 

efectuate în şcoală 

 procese verbale ale comisiei diriginţilor, Consiliul elevilor şi Consiliul 

părinţilor 

 planul de şcolarizare, planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru 

anul curent 

 datele statistice ale AJOFM 

 protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali 

B. PLANIFICAREA 
1. În ultimii ani, abordarea planificării în învăţământ a trecut printr-un proces 

de reformă. Proiectele Phare destinate întăririi sistemului TVET în România 

au introdus în sistemul educaţional un cadru de planificare pe patru niveluri 

și procesul de planificare strategică definit doar pentru sistemul TVET, a 

urmat să acţioneze ca un exemplu de urmat pentru întreg sistemul 

educaţional, caz în care experienţa avea să se dovedească benefică şi 

constructivă. 

Procesul de planificare urmează direcţia săgeţilor, de la nivel ministerial în jos, 

trecând prin nivelul regional şi local, până la nivelul fiecărei şcoli în parte. În planificarea 

verticală sunt necesare mai multe acţiuni, acestea referindu-se la condiţiile specifice 

aplicabile la nivelul pieţelor muncii regionale şi/sau locale. 

Sistemele de planificare se mai referă şi la importantul proces de feedback care se 

realizează prin Monitorizare & Evaluare. Procesul de feedback furnizează şi informaţii 

importante şi clare în privinţa noilor direcţii care se manifestă pe pieţele locale ale muncii. 

Ca urmare, sistemul general devine nu doar un cadru strategic de planificare, ci, ceea ce este 

mult mai important, un sistem de informaţii. 

 PARTEA 1 – CONTEXT   

1.1. Formularea viziunii / misiunii 

În măsura în care politica unei ţări este axată pe dezvoltarea durabilă, reformele 

şcolare apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni pregătiţi să o realizeze, 

profesionişti de toate categoriile, iar şcoala este cea care îi pregăteşte. 

Şcoala va trebui să răspundă mult mai aplicat cerinţelor sociale ce urmează a fi 

formate de elevi şi în acelaşi timp să asigure corelarea conţinuturilor învăţării cu aceste 

competenţe. Astfel, dominanta activităţii didactice trece pe asimilarea instrumentelor de 

prelucrare şi accesare la un nivel superior al informaţiei, absolut necesară integrării 

absolventului în viaţa socială şi profesională. 

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

calităţii, descrie modul în care Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu Marmatiei urmează să 

îşi atingă obiectivele şi reprezintă o parte a sistemului informaţional în învăţământ. 

Pe de altă parte, planul reprezintă o modalitate de prezentare a rezultatelor obţinute 

de şcoală în anul precedent şi un mijloc de comunicare între şcoală şi principalii săi 

parteneri, o punte de legătură pentru colaborarea sistematică cu aceştia. Planul de acţiune al 
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şcolii este o cale de a prezenta nivelul de performanţă al şcolii către potenţialii clienţi şi 

către alte părţi interesate. 

Grupul de interes constituit la nivelul şcolii (elevi, părinţi, profesori, agenţi 

economici, manageri) au ca scop formarea unor competenţe tehnice şi abilităţi cheie care să 

permită o integrare socio-profesională adecvată. Elevii vor fi puşi în centrul tuturor 

proceselor de predare – învăţare şi vor fi îndrumaţi pentru a participa la propria lor educaţie, 

ceea ce ar creşte eficienţa colaborării dintre profesor / maistru instructor şi elev. 

Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând un parteneriat activ cu 

agenţi economici de profil şi o oferta educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim 

posibilitatea elevilor şi absolvenţilor noştri să fie deschişi unei formări continue care să-i 

facă apţi să se încadreze în societatea viitorului, societate racordată la valorile europene. 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIUNEA 
Viziunea înseamnă imaginea a ceea ce își dorește unitatea de învățământ să realizeze 

în viitor și opinia grupurilor de interes asupra obiectivelor strategice pe termen lung și 

mediu. 

 
MISIUNEA 

Misiunea presupune rațiunea de a fi, motivul fundamental pentru care există 

organizația școlară, ”sufletul unei școli”. 

 
În vederea realizării misiunii şcolii s-a elaborat „Strategia de evaluare internă a 

calităţii” anexa 1), s-au stabilit ţintele strategice (anexa 2) şi s-au elaborat „Planurile 

operaţionale” (anexa 3). 

1.2.  Profilul actual al şcolii 

     1.2.1. Cadrul geografic și cultural 

Liceul Tehnologic Marmația este situat în mediul urban, în municipiul Sighetu 

Marmației  aflat în extremitatea nordică a ţării, pe teritoriul românesc al Depresiunii 

Maramureş, la confluenţa râurilor Iza şi Tisa. 

   1.2.2. Particularitati 
1.  Liceul Tehnologic “Marmatia”, şcolarizează elevi din localitatea Sighetu Marmatiei 

și din toate localitățile situate în vecinătatea  acesteia. 

2. Elevii din alte localităţi fac naveta zilnic, stau în internat sau locuiesc cu chirie în 

localitate. 

3. Elevii se deplasează la şcoală cu microbuzul sau pe jos. 

4. Liceul Tehnologic “Marmatia”, este organizat pe principii nediscriminatorii. 

5. Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările 

legale elaborate de M.E.N. 
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6. Examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se organizează conform 

reglementărilor elaborate de M.E.N. 

7. Posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute în Legea nr. 1/2011 

privind legea educaţiei naţionale şi ale reglementărilor M.E.N. 

8. Liceul Tehnologic “Marmatia”, oferă următoarele servicii: cabinet medical, cabinet 

de consiliere psihologică; 

1.3. Istoricul școlii noastre 
Liceul Tehnologic Marmația a luat fiinţă în 1974 sub numele de Liceul Mecanic și a 

funcționat cu această denumire până în anul 1977. În decursul anilor unitatea școlară a avut 

următoarele denumiri: 

 Liceul Industrial nr.2 între anii 1977-1993 

 Grup Școlar pentru Industrie Mică și Prestări Servicii între anii 1993- 2012 

 Liceul Tehnologic Marmația din septembrie 2012 până în prezent 

Unitatea școlară a asigurat pregătirea personalului calificat pentru întreprinderile 

industriale din Sighetu Marmaţiei în special pentru Fabrica de Şuruburi, actuala „Mecanica 

Sighetu Marmaţiei” SA. 

Începând cu anul 1990, unitatea noastră şcolară şi-a diversificat continuu oferta de 

şcolarizare adaptându-și structura la noile orientări ale economiei de piaţă locale, în 

concordanţă cu evoluția pieţei muncii, tinzând să ofere pregătire pentru calificările existente 

în fostele şcoli de arte şi meserii din perioada interbelică. De asemenea a răspuns în 

permanenţă presiunii exercitate de absolvenţii şcolilor generale din zona Maramureşului 

istoric, cunoscând cea mai puternică creştere din judeţ în ceea ce priveşte numărul de elevi 

şi varietatea ofertei educaţionale. 

Din anul școlar 1991-1992 unitatea noastră școlarizează elevi și la profilul servicii, 

iar din anul școlar 2004-2005 la profilul resurse. În anul 2008, am fost autorizați în profilul 

tehnic, specializarea construcții și lucrări publice.   

În prezent, Liceul Tehnologic Marmația este unul dintre cele mai mari licee 

tehnologice din judeţ ca număr de elevi, oferind posibilităţi de instruire a unui număr de 

peste 1222 de elevi din care 456 sunt fete, care pot opta atât pentru învăţământul liceal cât și 

pentru învățământul profesional. Specializările oferite sunt din domeniul tehnic, serviciilor 

şi al resurselor naturale şi protecţiei mediului. 

În anul şcolar 2017-2018 au fost înscrişi un număr de 1140  elevi,  în 53 de clase. 

Elevii provin din zona Maramureşului istoric, 75% fiind din afara municipiului Sighetu 

Marmaţiei. Cursurile sunt organizate într-un  schimb, în intervalul 8-14, iar practica 

comasată, care se desfășoară în școală are loc în intervalul 14-20. 

1.4.  Exigențele calificărilor oferite - Strategia de dezvoltarea a conducerii școlii 
Obiectivele strategice ale învăţământului profesional şi tehnic vizează dezvoltarea 

unui sistem TVET consolidat pentru a: 

  răspunde cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere; 

 spori gradul de ocupare şi dezvoltare economică;   

 creşte gradul de coeziune economică şi socială; 

 dezvolta exercitarea cetăţeniei democratice. 

Finalităţile educaţionale ale învăţământului profesional şi tehnic vizează: 

 asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor astfel încât aceştia să 

devină cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să participe la viaţa activă, civică şi 

profesională;   
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 asigurarea şanselor egale de acces în învăţământul profesional şi tehnic, precum şi 

dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcţie de aspiraţiile şi potenţialul 

individual de învăţare; 

 

 

 

 

 

 

 

Deziderat  Indicator 

Calitatea şi finalitatea pregătirii 

profesionale 

Rezultatele obținute de elevi în urma 

susținerii examenelor pentru certificarea 

competențelor profesionale să fie cel puţin la 

nivel de 95%. 

Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean 

european, bun cunoscător al limbajului 

tehnic și economic, al unei limbi de 

circulaţie internaţională 

Rezultatele obținute de elevi în urma 

susținerii examenelor de competențe digitale, 

respectiv a examenelor de competențe 

lingvistice să fie cel puţin de 50% peste 

nivelul mediu. 

Calitate foarte bună a educaţiei şi a 

procesului de predare învăţare focalizat pe 

elev (elevul în centrul procesului de 

educaţie şi instruire) 

Determinarea stilurilor de învățare și instruire 

diferențiată să se facă la toate clasele 

începătoare; Aplicarea metodelor de predare- 

învățare care situează elevul în centrul 

procesului educațional, ţinând cont de 

stilurile de învăţare identificate – să se 

realizeze, la fiecare catedră, modul, 

disciplină, teste şi fişe de lucru adaptate 

fiecărui stil de învăţare. 

Motivaţie puternică, angajare şi pregătire 

profesională a corpului profesoral şi a 

elevilor 

Numărul cadrelor didactice care parcurg 

programe de perfecționare având în vedere 

contextul în care sistemul românesc de 

învăţământ traversează un proces de 

restructurare şi îmbunătăţire dinamic 

urmărind formularea ofertei educaţionale în 

raport cu nevoile de cunoaştere şi de 

dezvoltare ale elevilor, cu provocările 

societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate 

şi de eficienţă impuse de procesul de 

integrare efectivă în Uniunea Europeană. 

Fiecare cadru didactic să parcurgă cursuri 
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astfel încât să dobândească cele 90 de credite 

în 5 ani.   

Participarea prin educaţie şi instruire la 

dezvoltarea durabilă a comunităţii locale 

Oferta școlară diversificată și modernă 

centrată atât pe nevoile de dezvoltare ale 

elevilor, cât și pe nevoile specifice 

comunității locale. Asigurarea 

calificărilor/specializărilor din oferta şcolară 

actuală care corespund nevoilor elevilor şi 

autorizarea unor noi calificări / specializări 

racordate la cerinţele şi nevoile comunităţii 

locale. 

Experienţă educaţională deosebită oferită 

pentru mediul local şi naţional și 

internațional 

Cursuri de formare a adulților și cursuri de 

reconversie profesională în scopul întăririi 

legăturii școală - comunitate. Să se analizeze 

cererea de cursuri de formare a adulţilor (sau 

de reconversie profesională) în colaborare cu 

AJOFM şi să se încerce autorizarea măcar a 

unui curs/an. 

Climat organizaţional intelectual oferit atât 

profesorilor, cât şi elevilor 

Îmbunătățirea etosului şi culturii 

instituţionale a şcolii (promovarea unor valori 

comportamentale şi reducerea violenţei în 

şcoală, aplicarea în practică imediată a 

principiilor educaţiei incluzive). 

Contribuţie specifică, diversă şi 

semnificativă la oferta educaţională a 

Sighetului, centru de tradiţie al 

învăţământului maramureșean 

Orientarea spre client: activităţile din şcoală 

trebuie să se concentreze pe nevoile 

beneficiarilor (elevii, părinţii, comunitate 

etc.), în calitate de clienţi. Să se organizeze 

activităţi, la nivel de şcoală, la sugestia 

Consiliului Elevilor, eventual şi cu 

participarea părinţilor prin care să se realizeze 

coeziunea reală între partenerii actului 

educaţional. 

Resursele materiale la nivelul cerinţelor şi 

tehnicii 

Numărul aparatelor, mașinilor și utilajelor 

moderne cuprinse în lista dotărilor. 

Îmbunătăţirea continuă a bazei tehnico-

materiale a şcolii prin realizarea de atestate, 

machete şi planşe cu elevii participanţi la 

examenele de certificare a competenţelor 

profesionale. 

Responsabilitatea acţiunilor personalului Structurarea unui set de competenţe 
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didactic și ale elevilor profesionale a cadrelor didactice care să 

permită formarea la elevi a capacităţii de 

învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi 

integrare socială armonioasă, incluzive 

sporirea şanselor de a urma parcursuri de 

învăţare ulterioare care să le faciliteze găsirea 

unui loc de muncă într-o piaţă a muncii 

modernă, flexibilă şi incluzivă. Consilierea 

elevilor pentru continuarea studiilor după 

absolvire. 

Cunoaşterea şi implementarea politicii 

Uniunii Europene 

Participarea la activități sau concursuri care 

au ca scop promovarea valorilor democrației, 

formarea cetățeanului european, consolidarea 

sentimentului de apartenență la comunitatea 

europeană. Realizarea unor activităţi 

extracurriculare, la nivel de şcoală, cu 

tematică aleasă din politicile Uniunii 

Europene. Participarea elevilor şcolii la 

concursuri care au ca temă valorile 

democraţiei şi politicile Uniunii Europene. 

Responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de 

actul educaţional 

Numărul părinților care participă la: ședințele 

cu părinții pe clasă, lectoratele cu părinții 

organizate la nivel de școală, respectiv 

implicarea acestora în viața școlii. Creşterea 

cu 10%, în fiecare an, a prezenţei la şedinţele 

cu părinţii, la lectoratele cu părinţii şi la 

activităţile organizate împreună școală-părinți 

elevi. 

Creșterea cuantumului resurselor financiare 

atrase 

Scrierea de cereri de finanțare prin proiecte 

multilaterale de tip Erasmus +, sau proiecte 

cu finanţare locală sau judeţeană Cel puţin 1 

cerere de finanţare prin proiecte/an. 

Promovarea și sustinerea activității de 

educație fizică și sport de performanta 

Mediatizarea competițiilor sportive la care 

pot participa echipele sportive ale școlii. 

Expunerea trofeelor câștigate şi a diplomelor 

la panoul de onoare şi mediatizarea 

rezultatelor în presă. 

Cel puțin 4 competiții sportive pe an. 

Cultivarea unui comportament tolerant, 

democratic 

Activități de prevenire a comportamentului 

violent, antrenarea elevilor cu cerințe 

educative speciale în activitățile competitive 
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 asigurarea condiţiilor de calitate în organizarea şi desfăşurarea proceselor 

manageriale, de educaţie şi formare profesională în fiecare unitate şcolară 

organizatoare de învăţământ profesional şi tehnic;   

 asigurarea şanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii 

unei calificări pentru care există oportunităţi de ocupare în meserii sau ocupaţii 

oferite de piaţa muncii locală, judeţeană, regională, naţională, precum şi pentru 

continuarea învăţării de-a lungul întregii vieţi în vederea adaptării la schimbările 

tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere. 

 

Reprezintă prioritate a strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar creșterea 

capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi     combaterea excluderii sociale; astfel, 

exigenţele calificărilor oferite se vor concretiza prin:   

 Asigurarea transparenţei calificărilor pentru mobilitate pe piaţa forţei de muncă 

europeană. Sistemul învăţământului profesional şi tehnic propus în România 

redefineşte calificările în acord cu sistemele de definire a calificărilor în diferite state 

membre ale UE care utilizează clasificările de tip ISCED, ISCO-88-COM, Decizia 

Consiliului 85/368/EEC. 

care pot să îi valorizeze. Organizarea de 

activităţi în colaborare cu Poliţia de 

Proximitate, Inspectoratul judeţean de Poliţie, 

în fiecare lună, pe tema „Violenţa –non-

violenţa“. Abordarea unor teme legate de 

toleranţă la Consiliere şi orientare 

profesională, la fiecare nivel. Implicarea 

elevilor în activităţi extracurriculare în 

colaborare cu alţi elevi care au cerinţe 

educative speciale. 

Stimularea încrederii în sine, în puterea 

individului de a imagina, de a crea și de a 

lucra în echipa 

Constituirea echipajelor de elevi care să 

participe la diferite concursuri școlare sau 

simpozioane; implicarea în acest tip de 

activități dezvoltă spiritul competitiv şi 

amplifică dorința de a învinge, de a avea 

succese, de a se realiza. 

 Participarea la 1 concurs (simpozion) 

/semestru 

Promovarea modelelor de gândire 

inteligență, creatoare și strategice 

Atitudinea întreprinzătoare şi creativă se 

dezvoltă atunci când se încurajează inovarea, 

exprimarea creativă, există dreptul de a 

încerca, de a greşi, de a risca. 

Expuneri realizate de către elevi (1/semestru) 

cu modele de reuşite demne de urmat. 
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 Flexibilitatea formării profesionale, prin întârzierea calificărilor înguste şi asigurarea 

competenţei sociale pentru un număr mare de calificări profesionale; pregătirea 

profesională structurată pe domenii asigură creşterea şanselor de ocupare permiţând 

specializarea ulterioară.   

 Asigurarea şanselor de continuare a studiilor prin învăţământul secundar superior, 

prin rute de profesionalizare pentru care accesul este liber în acelaşi domeniu de 

pregătire, fără examene de diferenţă, oferă oportunităţi care vor contribui la creşterea 

cuprinderii populaţiei şcolare în învăţământul secundar superior. 

 Asigurarea mobilităţii ocupaţionale, prin introducerea unui sistem naţional al 

calificărilor, comun formării iniţiale şi continue, precum şi a consolidării pregătirii 

prin curriculum modularizat (module de formare profesională) este un deziderat de 

asigurare a calităţii în formarea profesională.   

 Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, 

economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional, precum şi la 

nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. 

 Proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale dobândite.   

 Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională 

prin învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare 

socioprofesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă.   

 Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din 

perspectiva parteneriatului social şi spiritului antreprenorial. 

 Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale. 

Calificările oferă elevilor o gamă largă de abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de 

înţelegere în cadrul unor contexte diverse prin intermediul unor activităţi de instruire 

şi învăţare practică atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic. 

Pe perioada de implementare a PAS-ului, Liceul Tehnologic Marmatia, îşi 

propune următoarele deziderate cuantificabile și măsurabile: 

 

1.5.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE  A CONDUCERII ȘCOLII 

Obiectiv strategic 1.  Formarea continuă a personalului de conducere 

Direcții de dezvoltare:  
 Participarea la cursuri de formare continuă și de perfecționare a personalului de 

conducere în raport cu standardele de management educațional european 

 Promovarea de politici și strategii de formare continuă prin stagii de formare în 

străinătate, proiecte tip LLP, vizite de studiu 

 Promovarea şi susţinerea colaborării cu personalul de conducere din alte unități de 

învățământ preuniversitar din țară și străinătate 

Obiectiv strategic 2. Management modern al conducerii 

 Direcții de dezvoltare:  
 Urmărirea implementării rolurilor manageriale în toate ariile de activitate majoră 

pentru a dezvolta caracteristici instituționale de calitate 

 Creșterea calității procesului instructiv-educativ, a nivelului de performanță al 

cadrelor didactice prin redefinirea rolului managerului școlar european 

 Consolidarea și dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ 
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 Optimizarea relației școală-comunitate prin promovarea unei politici de colaborare 

cu autoritățile administrative, organizații neguvernamentale în cadrul procesului de 

dezvoltare a instituției 

 Adaptarea activităților didactice derulate în școală de necesitățile pieței muncii, prin 

școlarizarea unor domenii profesionale de actualitate și perspectivă, în urma 

consultării permanente a pieței și a documentelor de proiectare locale și regionale 

1.6. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
1.  Tipul şcolii este Liceu, cu următoarele forme de şcolarizare: 

 Liceu tehnologic cu clasele IX – XII  – învăţământ de zi; 

 Liceu tehnologic cu clasele XI – XIII  – învăţământ seral; 

 Învăţământ profesional de 3 ani;   

2. Liceul Tehnologic Marmatia, este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, 

finanţat din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ la forma de 

învăţământ zi și învăţământ cu seral. 

3. Predarea se face în limba română 

4.  Limbi străine studiate: limba engleză, limba franceză și limba rusă 

Calificările, Standardele de Pregătire Profesională şi Curriculum-ul prevăzute în 

noul Sistem Român Naţional al Calificărilor Profesionale (SRNCP), elaborate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale în colaborare cu angajatori reprezentativi pentru toate profilurile din 

ţară, răspund nevoilor actuale de a furniza sectoarelor economice, forţă de muncă pregătită, 

eficientă, uşor de format şi flexibilă, potrivit schimbărilor de pe piaţa muncii. 

În consens cu „Cartea albă asupra educaţiei şi formării” elaborată de UE, programul 

guvernamental situează pe un loc important realizarea „societăţii educaţionale”. 

În şcoala noastră tinerii vor fi pregătiţi prin următoarele forme de învăţământ: 

 

 

 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021  

Liceu 

 

Nr. 

crt. 

Filiera Profilul Domeniul/Specializarea/ 

Calificarea 

Cls Ind Ruta 

1. Tehnologică Tehnic Electronică automatizări 9 A Liceu 

2. Tehnologică Tehnic Textile 9 B Liceu 

3. Tehnologică Tehnic Mecanică 9 C Liceu 

4. Tehnologică Servicii Economic 9 D Liceu 
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5. Tehnologică Servicii Economic 9 E Liceu 

6. Tehnologică Servicii Turism 9 F Liceu 

7. Tehnologică Resurse Protecția mediului 9 G Liceu 

8. Tehnologică Tehnic Electromecanică 10 A Liceu 

9. Tehnologică Tehnic Industrie textilă și pielărie 10 B Liceu 

10. Tehnologică Tehnic Mecanică 10 C Liceu 

11. Tehnologică Servicii Economic 10 D Liceu 

12. Tehnologică Servicii Economic 10 E Liceu 

13. Tehnologică Servicii Comerț 10 F Liceu 

14. Tehnologică Servicii Turism și alimentație 10 G Liceu 

15. Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist 11 A Liceu 

16. Tehnologică Tehnic Tehnician operator tehnică de 

calcul 

11 B Liceu 

17. Tehnologică Tehnic Tehnician designer vestimentar 11 C Liceu 

18. Tehnologică Servicii Tehnician în activități 

economice 

11 D Liceu 

19. Tehnologică Servicii Tehnician în administrație 11 E Liceu 

20. Tehnologică Servicii Tehnician în turism 11 F Liceu 
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21. Tehnologică Resurse Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului 

11 G Liceu 

22. Tehnologică Resurse Protecția mediului 11 N Seral 

23. Tehnologică Tehnic Tehn. mecanic pt. într. și 

reparații 

12 A Liceu 

24. Tehnologică Tehnic Tehnician electromecanic 12 B Liceu 

25. Tehnologică Servicii Tehnician activități economice 12 C Liceu 

26. Tehnologică Servicii Tehnician în administrație 12 D Liceu 

27. Tehnologică Servicii Tehnician în activități de comerț 12 E Liceu 

28. Tehnologică Resurse Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului 

12 F Liceu 

29. Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist 12 G Seral 

30. Tehnologică Tehnic Tehn. mecanic pt. într. și 

reparații 

13 H Seral 
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Școala profesională 

 

Nr. 

crt. 

Filiera Profilul Domeniul/Specializarea/ 

Calificarea 

Cls Ind Ruta 

1. Tehnologică Tehnic Mecanic Auto 9 H Profesională 

2. Tehnologică Tehnic Mecanic Auto 9 I Profesională 

3. Tehnologică Tehnic Industrie textilă și pielărie 9 J Profesională 

4. Tehnologică Servicii Alimentație 9 K Profesională 

5. Tehnologică Servicii Turism 9 L Profesională 

6. Tehnologică Tehnic Mecanic Auto 10 H Profesională 

7. Tehnologică Tehnic ½ Mecanic utilaje 10 I Profesională 
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8. Tehnologică Tehnic ½ Electromecanică 10 J Profesională 

9. Tehnologică Tehnic ½ Construcții 10 K Profesională 

10. Tehnologică Servicii ½ Comerț 10 L Profesională 

11. Tehnologică Servicii ½ Turism 10 M Profesională 

12. Tehnologică Servicii ½ Alimentație 10 N Profesională 

13. Tehnologică Tehnic Mecanic auto 11 H Profesională 

14. Tehnologică Tehnic Mecanic utilaje 11 I Profesională 

15. Tehnologică Tehnic ½ Electromecanic utilaje și 

instalații industriale 

11 J Profesională 

16. Tehnologică Tehnic Confecționer produse textile 11 K Profesională 

17. Tehnologică Servicii ½ Comerciant - vânzător 11 L Profesională 

18. Tehnologică Servicii ½ Lucrător hotelier 11 M Profesională 

19. Tehnologică Servicii ½ Ospătar/chelner/vânzător în 

unități de alimentație publică 

11 M Profesională 



LICEUL 

TEHNOLOGIC                                         

MARMAŢIA 

 

 

  

   

Sighetu Marmaţiei, Str.General Mociulschi, nr.17-19 

Tel. 0262311993, fax. 0262311993 

e-mail: gsindmsighet@yahoo.com 

http://www.ltmarmatia.ro/index.php/sample-sites 

 
 

 

                             

 

 

 
 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 

1.7. ANALIZA REZULTATELOR DIN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI 

a) Date privind rezultatele elevilor și repetenția pentru ultimii doi ani școlari 

Rata cuprinderii elevilor pe forme şi nivele de învăţământ 

 

 

An școlar Învățământ liceal Învățământ profesional 

Număr clase Număr elevi Număr clase Număr elevi 

2018-2019 29  817 17 393 

2019-2020 30 831 14 371 

Situaţia rezultatelor la învăţătură 

  

An școlar Număr 

elevi la 

început de 

an 

Număr 

elevi la 

sfârșit de 

an 

Promovați Promovați pe medii Repetenți 

5-6,99 7-10 
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2018-

2019 

 1210  1139  1096 100 687  43 

2019-

2020 

 1202  1167  1153  244  895  14 

 

 

 

b) Situația rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat 

 

An școlar Număr 

elevi 

înscriși 

Număr 

elevi 

prezenți 

Număr elevi 

promovați 

Număr 

elevi 

respinși 

Procent de 

promovabilitate 

2018-2019 168 164 65 99 39,63 

2019-2020 162 156 69 87 44,23 

 
Analizând comparativ rezultatele obținute la examenul de bacalaureat atât din punct 

de vedere al promovabilității cât și din punct de vedere al mediilor obținute se observă 

următoarele: Aspecte negative 

c)  Situația disciplinară 

d) Performanțe obținute de elevi la concursurile școlare 

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE PROFESIONALE ŞI 

OLIMPIADE ȘCOLARE Anexa 

e) Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 
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1.8. PRIORITĂŢI NAŢIONALE 
Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru 

legislativ constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între 

obiectivele educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei 

economii bazate de cunoaştere. Noua lege a educaţiei accentuează dimensiunile şi 

principiile specifice: orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi 

aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare 

individualizate prin alternative educaţionale, introducerea unor noi mijloace de selectare şi 

organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la 

cerinţele vieţii cotidiene şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 

are următoarele obiective și direcții de acțiune: 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 

pentru piaţa muncii 

Direcții de acțiune 
1. Actualizarea instrumentelor de descrierea ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

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

calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în 

educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii. 

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

definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în 

concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi 

adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii. 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare. 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională. 

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

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională 

Direcții de acțiune 
1.Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și 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 învățământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile. 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale 

Direcții de acțiune 
1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale 

la nivel de sistem. 

2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării. 

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

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în 

evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal. 

4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue. 



LICEUL 

TEHNOLOGIC                                         

MARMAŢIA 

 

 

  

   

Sighetu Marmaţiei, Str.General Mociulschi, nr.17-19 

Tel. 0262311993, fax. 0262311993 

e-mail: gsindmsighet@yahoo.com 

http://www.ltmarmatia.ro/index.php/sample-sites 

 
 

 

                             

 

 

5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

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

domeniul formării profesionale 

Direcții de acțiune 
1.Dezvoltarea competențelor 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, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

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

2030 

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. 
 Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în ansamblul 

politicilor educaţionale. În baza direcţiilor strategice convenite, în linii generale, în anul 

2009, care vor realiza exerciţii de viziune bazate pe evaluarea comparativă a rezultatelor 

obţinute la fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030 este anul 2019. 

 Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie la 

studiile post-doctorale, de la educaţia formală la cea nonformală, de la formarea 

profesională iniţială şi continuă până la accesul echitabil la învăţare, în condiţii de 

calitate, va fi în continuare obiectivul principal. Învăţarea eficientă va rămâne o 

prioritate, iar formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea şi 

flexibilitatea abordărilor pedagogice, şi se vor concentra pe formarea deprinderii de a 

învăţa şi de acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste deprinderi într-un 

spectru larg de domenii. 

 Metodologia de evaluare, certificare și atestare a calităţii actului educaţional, precum 

şi a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de raportare la reperele 

de performanţă adoptate în Uniunea Europeană, şi la cele mai bune practici existente pe 

plan mondial. 

 Extinderea în continuare a cooperării internaţionale.(PRAI, pag 61) 

1.9. Priorități regionale și locale 
Judeţul Maramureş aparţine zonei Nord-Vest de dezvoltare regională. Strategia de 

dezvoltare a Regiunii Nord-Vest se conturează ca un model de dezvoltare urbană 

policentrică (model teritorial), cu accent pe creşterea economică, prin specializarea 

funcţională a teritoriului (model economic).         

PRIORITATEA 1 : Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi 

tehnic 

Obiective 

O1: Dezvoltarea capacității de proiectare / planificare la nivelul unităților de învățământ 

O2: Dezvoltarea capacității de marketing la nivelul unităților de învățământ 

PRIORITATEA 2 : Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale din regiune la cerinţele 

pieţei muncii 

Obiective 
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O3 Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și a mediului economic de 

afaceri 

O4: Creșterea rolului unităților IPT în furnizarea calificărilor pentru adulți 

PRIORITATEA 3 : Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea 

egalității de șanse 

Obiective 

O5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a metodelor 

active de predare-învăţare 

O6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice 

O7:Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri în 

învățământul dual în regiunea Nord-Vest 

O8: Eficientizarea parteneriatelor între învățământul superior și învățământul profesional și 

tehnic 

PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru 

elevi şi adulţi 

Obiectiv O9: Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT 

                                                                        (PRAI NV, pag 138) 

 
Fig 1.9.1 

Conform figurii 1.9.1. domeniul electronică și automatizări ocupă poziția a 3-a cu un 

procent de 13,4 %, perioada 2013-2020, în studiul previzional privind cererea de formare 

profesională în regiunea de Nord - Vest. 

        În consecință din analiza realizată de PRAI NV au rezultat următoarele ținte 

orientative, care urmează a fi particularizate în cadrul fiecărui PLAI al județelor regiunii 

Nord-Vest. 
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Fig         1.9.2. Ținte orientative pentru regiunea Nord-Vest        (PRAI NV pag 130) 

PRIORITĂȚI LA NIVELUL JUDEȚULUI MARAMUREȘ        (PLAI MM, pag 82) 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue în IPT prin dezvoltarea ofertei 

 educaţionale 

Priorităţi 
1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

Obiectivul 1.1. Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a CLDPS 

Obiectivul 1.2. Restructurarea reţelei şcolare în vederea eficientizării acesteia 

Obiectivul 1.3. Formarea în domeniu a directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi 

tehnic din judeţ pentru dezvoltarea capacităţilor de marketing 

2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

Obiectivul 2.1. Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii și creşterea 

nivelului de calificare în sectoarele prioritare ale judeţului Maramureş 

Obiectivul 2.2. Diversificarea calificărilor pentru elevi şi adulţi, cu scopul valorificării 

potenţialului de dezvoltare economică a judeţului 

Obiectivul 2.3. Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în IPT) 

Obiectivul 3..1 Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a 

ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii 

            Obiectivul 3.2 Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţilor IPT 

4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi 

Obiectivul 4.1. Creşterea numărului de profesori consilieri pentru a asigura necesarul de 

formare 

Obiectivul 4.2. Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru asistenţa 

clienţilor (elevi, diriginţi, părinţi) 
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5. Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în IPT 

Obiectivul 5.1 Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice IPT pentru 

dobândirea de competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru adulţi 

Obiectivul 5.2 Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne 

de predare-învăţare 

Obiectivul 5.3 Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în sistemul 

de învăţământ formal normal şi dezvoltarea de programe de formare profesională speciale 

Obiectivul 5.4 Modernizarea infrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi materiale didactice 

adecvate tipului de handicap 

6. Corelarea între învăţământul  universitar şi învăţământul profesional şi tehnic 

Obiectivul 6.1 Eficientizarea relaţiilor  învăţământul  universitar şi învăţământul profesional 

şi tehnic 

7. Creşterea rolului CLDPS ca structură partenerială judeţeană 

Obiectivul 7.1 Promovarea rolului CLDPS  pentru învăţământul din  judeţul Maramureș 

Obiectivul 7.2 Consolidarea capacităţii administrative a  CLDPS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţinte pe domenii pentru structura planurilor de şcolarizare pentru judeţul 

Maramureş 

 

 

Domeniu de pregătire Plan şcolarizare 

realizat la clasa  a 

IX-a în anul şcolar 

2011/2012 

Nevoi 

prognozate de 

formare 

profesională 

pentru 2013-

2020
*)

 

(nivelul 2+ 

nivelul 3 de 

calificare) 

Ţinte pentru oferta 

ÎPT pentru  2013-

2020
*)

 

(nivelul 2+ nivelul 3 

de calificare) 

 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 
% % 

Min.-

max. 

(%) 

Ţinta 

(medie 

judeţeană) 

(%) 

agricultură 1 27 1,0% 5 3-5% 3% 

silvicultură 2 58 2,1% 1 1-2% 1% 

protecţia mediului 8 223 8,2% 8 6-8% 6% 
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ind. alimentară 1 27 1,0% 6 3-6% 3% 

comerţ 4 127 4,7% 5 3-5% 3% 

economic 13 396 14,6% 8 8-10% 9% 

turism şi alimentaţie 17 187 6,9% 7 7-9% 8% 

estetica şi igiena corpului 

omenesc 1 21 0,8% 

1 

0-2% 1% 

construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 7 215 7,9% 

9 

7-9% 7% 

mecanică 14 422 15,6% 15 13-15% 14 % 

electric 5 149 5,5% 4 4-7% 5% 

electromecanică 3 90 3,3% 2 2-5% 5 % 

electronică 

automatizări 12 338 12,5% 

9 

7-9% 7 % 

chimie industrială 1 26 1,0% 1 0-2%  1% 

materiale de construcţii 0 0 0,0% 0 0 0 

fabric.prod.din lemn 5 160 5,9% 8 8-11%  11% 

industrie textilă şi 

pielărie 9 241 8,9% 

11 

10-12% 11% 

tehnici poligrafice 0 0 0,0% 0 0 0 

producţie media 0 0 0,0% 0 0 0 

TOTAL 103 2707 100,0% 100,0%   100,0% 

       

 

Tab 1.9.3. Ţinte pe domenii pentru structura planurilor de şcolarizare pentru județul 

Maramureș 

(PLAI MM, pag 86) 

           Se observă că domeniul Electronică și automatizări ocupă poziția a 6–a ca pondere 

din cele 19 domenii de pregătire ale școlilor tehnice din județul Maramureș. 

Liceul Tehnologic Marmatia se integrează prin oferta educaţională în viziunea de 

dezvoltare a judeţului pe termen lung care este: „Comunităţile din judeţ înţeleg să valorifice 

împreună, respectând principiile dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, umane, 

tradiţiile istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante.” – PLAI. 

PARTEA II 

ANALIZA  NEVOILOR/ STUDIUL PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR DE 

FORMARE 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

2.1.1. Analiza economică 
Judeţul are o suprafaţă de 630.436 ha, ceea ce reprezintă 2,65 % din suprafaţa ţării, 

iar poziţia lui geografică este una strategică. Maramureşul, ca poziţie geografică, reprezintă 

poarta de intrare în România dinspre Uniunea Europeană şi Ucraina. Acest avantaj  îi oferă 

multe oportunităţi de dezvoltare economică. 

        „Economia judeţului Maramureş este caracterizată drept o economie industrial - 

agrară, specializată în industria uşoară, industrie electronică, construcţii, industrie 

alimentară şi producţie de mobilier.” (PLAI MM 2013-2020, pag19) 

         



LICEUL 

TEHNOLOGIC                                         

MARMAŢIA 

 

 

  

   

Sighetu Marmaţiei, Str.General Mociulschi, nr.17-19 

Tel. 0262311993, fax. 0262311993 

e-mail: gsindmsighet@yahoo.com 

http://www.ltmarmatia.ro/index.php/sample-sites 

 
 

 

                             

 

 

Judeţul a avut majoritatea localităţilor urbane dezvoltate pe bază de monoindustrie - 

minerit şi sectoare derivate sau conexe - fapt care a determinat o importantă cădere 

economică a acestor localităţi şi includerea a aprox. 80% din suprafaţa judeţului în zona de 

restructurare industrială cu potenţial de creştere economică (conform H.G. 399/2001), zonă 

în care s-au implementat Programele Phare C E S 2001 şi 2002. 

Dinamica PIB-ului ( în milioane lei) județului Maramureș în perioada 2013-2020 și 

prognoza până în 2023 

 

 
 

Fig.2.1.1.1  Dinamica PIB-ului  județului Maramureș în perioada 2013-2020 și 

previziunea până în 2023 

Surse: Comisia Naţională de Prognoză - Proiecţia principalilor indicatori 

economico-sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2014, Comisia Națională de Strategie 

și Prognoză, decembrie 2019 

În graficul de mai sus se evidenţiază dinamica ascendentă a PIB-ului. Există totuşi o 

pondere scăzută a PIB-ului judeţului Maramureş în PIB-ul naţional (în jurul a 1,75%) şi  în 

jurul a 14,2 % din PIB-ul regiunii Nord-Vest. 
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Tab. 2.1.1.2. Evoluția PIB-ului județelor componente ale regiunii de Nord-vest, 2018-2023 

 
Tab. 2.1.1.3. Evoluția PIB-ului județelor componente ale regiunii de Nord-vest, 2018-2023 

Modificări procentuale față de anul anterior 
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Tab. 2.1.1.4. Rata șomajului înregistrată la sfârșitul anului 

Sursa:Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali economico-sociali în profil 

teritorial până în 2023, Comisia Națională de Strategie și Prognoză decembrie 2019 

„Din analiza ANIMMC, precum şi din analiza indicatorilor studiaţi rezultă un indice de 

specializare funcţională a Regiunii Nord-Vest în următoarele ramuri: IT&C, Învăţământ 

superior şi cercetare, Turism, Agricultură, Industria alimentară şi a bunurilor de consum 

(mobilă şi confecţii), Industria de maşini şi echipamente” (PLAI MM 2013-2020, pag 27 

 

 

22.1.2. Analiza demografică 
Evoluția demografică în perioada 2008-2018,  în județul Maramureș este redată în tabelul 

2.1.2.1. 

 
Tabelul 2.1.2.1.(sursa Direcția Județeană de Statistică Maramureș) 
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Tabelul 2.1.2.1.Populația civilă ocupată medie, mii persoane 

Sursa:Proiecţia principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2023, 

Comisia Națională de Strategie și Prognoză decembrie 2019 

Analizele demografice constată o tendinţă de scădere a populaţiei la nivel regional 

cât şi la nivel naţional, fiind efectul interacţiunii unui cumul de factori: sporul natural 

negativ, scăderea ratei de fertilitate şi creşterea ratei de mortalitate, migraţia internă şi 

externă.   

Aceşti factori se concretizează în fenomene, o parte a acestora cu implicaţii directe 

asupra sistemului ÎPT, cum ar fi de exemplu „exodul de materie cenușie” - numeroşi 

absolvenţi, tineri specialişti şi personal înalt calificat pleacă spre a se stabili în Europa, 

Statele Unite, Australia, Noua Zeelanda sau Canada, în căutarea unor job-uri mai bine 

plătite şi cu perspective de dezvoltare a carierei mai mari. 

Un alt fenomen care ia amploare este cel al plecării cu contracte de muncă în 

străinătate. În unele zone, ponderea populaţiei masculine, din totalul populaţiei, este serios 

afectată ca urmare a acestui fenomen. Principalele destinaţii sunt Spania, Italia şi Franţa, 

existând deja chiar o anumită „specializare” geografică a muncitorilor, în funcţie de 

localitatea de provenienţă. 

Avându-se în vedere evoluţiile ultimului deceniu, analizele demografice anticipează 

reducerea contingentului populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 

ani, concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste 

această vârstă. În planificarea numărului de clase şi calificărilor propuse prin ÎPT trebuie să 

se ţină seama de aceste tendinţe. 

2.2.  Analiza mediului intern 
        Analiza mediului intern și, implicit, autoevaluarea nivelului de performanță al Liceului 

Tehnologic Marmația, realizată pe componentele: predare și învățare, materiale și resurse 

didactice, rezultatele elevilor, consilierea și orientarea oferite elevilor, calificări și 

curriculum, resurse fizice și umane, parteneriate și colaborări, ca perioadă de timp, se referă, 

în principal la întreaga activitate desfășurată în anii școlari: 2019-2020, 2018-2019. 

Fundamentul analizei și autoevaluării se constituie pe informații, date statistice colectate din 

rapoarte anuale și semestriale privind calitatea și starea învățământului întocmite de către 

echipa managerială, rapoarte anuale și semestriale ale CEAC, ale coordonatorului de 
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proiecte și programe educative, ale consilierului școlar, ale responsabililor de arii 

curriculare, ale comisiilor de lucru, ale cadrelor didactice, ale diriginților, ale responsabililor 

de departamente, dar și pe rapoarte, procese verbale ale evaluărilor interne și externe, fișe de 

asistență ale orelor de curs și ale activităților educative școlare și extrașcolare, procese 

verbale ale întâlnirilor membrilor comisiilor metodice, CP, CA, ale Consiliului elevilor, ale 

Lectoratului cu părinții pe școală sau ale unor grupuri de lucru constituite pe diferite 

probleme și, nu în ultimul rând, pe rezultate ale interpretărilor chestionarelor adresate 

elevilor, părinților, cadrelor didactice, membrilor CA, reprezentanților entităților economice 

și reprezentanților autorităților publice locale. 

Liceul Tehnologic Marmația oferă condiții egale de acces la programele de învățare 

și sprijină toți elevii, acestora fiindu-le puse la dispoziție informații și îndrumări despre toate 

programele de învățare existente. De asemenea acesta dispune de o echipă experimentată de 

profesori cu un grad ridicat de implicare în viața școlii. Activitățile de învățare sunt 

planificate minuțios, pentru a promova și a încuraja învățarea individuală centrată pe elev, 

precum și învățarea în cadrul unui grup. Este de menționat faptul că proiectarea 

conținuturilor de învățare și stabilirea strategiei didactice se face în funcție de achizițiile și 

rezultatele elevilor, în funcție de particularitățile grupului de elevi și baza materială a școlii; 

în plus, profesorii construiesc situații de învățare adaptate nivelului evaluat al elevului, prin 

prelucrarea informațiilor noi și integrarea lor în structurile cognitive deja existente. 

        2.2.1. Predarea și învățarea 

În perioada analizată întregul proces educațional a fost susținut de către cadre 

didactice calificate, majoritatea având gradul didactic II sau I. Acestea au participat la 

diferite cursuri sau programe de formare continuă, care au avut ca obiect metode alternative 

de predare, învățare și evaluare sau utilizarea noilor tehnologii în  predarea la clasă și în 

implementarea activităților educative școlare și extrașcolare. De asemenea ?????? 

                Activitatea didactică s-a realizat în bune condiții, conform cerințelor actuale de 

proiectare și evaluare a procesului instructiv-educativ. Afirmația este întărită de asistență la 

ore a  echipei manageriale prin fișele de observație și inspecțiile speciale realizate. Cadrele 

didactice își întocmesc corect portofoliile, le completează cu noutățile didactice apărute și le 

utilizează funcțional. Elevii primesc ajutor pentru obținerea informațiilor necesare, de la 

profesori, diriginți, centrul de documentare și informare și internet Strategiile didactice 

favorizează învățarea activă având caracter participativ din partea elevilor. Tot mai multe 

cadre didactice pun în practică principiile benefice ale învățării centrate pe elev, astfel orele 

de predare-învățare devenind mai atractive. 

Au fost avizate de către ISJ Maramureș, programe pentru curriculum în dezvoltare 

locală , auxiliare curriculare/caiete de practica, pentru fiecare calificare din oferta 

educațională. Conținutul programelor este în concordanță cu sugestiile reprezentanților 

entităților economice cu care școala are încheiate convenții de colaborare și la care se 

desfășoară practica comasată. Majoritatea elevilor înscriși la învățământul profesional de 

trei ani beneficiază de bursă profesională privată. 

Punctele cheie identificate și consemnate în rapoartele CEAC sunt: 

- întregul proces de predare-învățare se desfășoară în cabinete, laboratoare și ateliere 

de specialitate care îndeplinesc standardele minimale cerute; 

- elevii au acces la resursele de învățare care răspund nevoilor lor; 

- programul de învățare satisface cerințele privind siguranța, sănătatea și resursele 

fizice, în condițiile prevăzute de lege 
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- obiectivele învățării sunt adaptate nevoilor elevilor și asigură egalitatea de șanse; 

- elevii sunt familiarizați cu diferite activități de evaluare formativă și sumativă 

înainte ca evaluarea finală să aibă loc; 

- procedurile și condițiile privind examenele de absolvire și metodologia de 

continuare a studiilor la terminarea unui ciclu sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor 

interesați; 

- toți membrii personalului sunt implicați în implementarea asigurării calității; 

- autoevaluarea sistemului de calitate se fac anual și sunt validate de către ISJ; 

- programele de învățare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc 

și de a răspunde nevoilor acestora într-un mod cât mai flexibil cu putință în ceea ce privește 

opțiunile și accesul acestora la resursele de învățare; 

- adaptarea permanentă la dinamica fenomenului educațional pe fondul unei realități 

în schimbare, face to face și online; 

- toate aspectele referitoare la organizație sunt supuse procesului de autoevaluare. 

 La Liceul Tehnologic Marmația, situaţia la învățătură  la sfârșitul  semestrului II al  anului 

școlar 2019- 2020 se prezintă astfel: 

  

Nivel de învățământ 

  

Cu situația 

neîncheiată 

Corigenți 

La un 

obiect 

La două 

 obiecte 

La trei sau mai 

multe obiecte 

Liceal  -  - - - 

Învățământ profesional  12  - - - 

  

Situația absențelor pentru anul școlar 2019- 2020 se prezintă astfel: 

Nivel de învățământ Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Nr. absențe / 

elev 

Liceal  37132 25821   

Învățământ profesional 35495 15658   

Situația mediilor generale în anul școlar 2019- 2020 se prezintă astfel: 

Nivel de învățământ Medii generale între : 

5– 6,99 7 – 8,99 9 – 10 
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Liceal  97 528 153 

Învățământ  profesional  147  184  6 

Fenomenul abandonului școlar (am considerat aici elevii retrași) la nivelul școlii noastre 

este permanent monitorizat și se încearcă reducerea lui substanțială, chiar dacă nu putem 

elimina direct cauzele abandonului școlar. O oglindă a abandonului școlar înregistrat în anul 

școlar precedent 2019-2020 este redată în continuare: 

Treapta / nivelul 

de învățământ 

Număr de 

elevi înscriși 

Abandon 

școlar / retrași 

Cauze 

  

  

  

Liceal 

1202 7 - situația financiară precară a părinților ; 

-plecarea la muncă in străinătate a 

părinților 

- proveniența copiilor din familii   

dezorganizate 

- absenteismul 

- rezultatele școlare slabe 

  

Învățământ 

profesional 

  19 -situaţia financiară precară a părinţilor ; 

-plecarea la muncă în străinătate a 

părinților 

-provenienţa copiilor din familii   

dezorganizate 

- absenteismul 

- rezultatele şcolare slabe 

  

Nivelul de pregătire al elevilor înscrişi în şcoala noastră la început de an se situează în 

media pe ţară. La finele anului şcolar 2019-2020: 

 Rata de promovabilitate în septembrie: 99% 

 Rata abandonului şcolar: 2% 

 Promovabilitatea la examenele de certificare a competenţelor profesionale 100% 

La începutul anului școlar 2019- 2020 în unitatea noastră și – au început activitatea 

47 de clase structurate după filiere și profile ,la liceu și învățământ profesional de 3 ani, 

astfel: 

·        Învăţământ liceal de zi  24   clase cu următoarele specializări: 

Profilul Specializarea Numărul de clase Total 

IX X XI XII 
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Servicii Tehnician în activităţi economice 1 1 1 1 14 

Tehnician în administraţie 1 1 1 1 

Tehnician în turism 1 1 - - 

Organizator banqueting - - - 1 

Tehnician în activităţi de comerț 1 - 1 1 

Tehnic Tehnician electronică și 

automatizări 

- 1 - - 3 

Tehnician electromecanic - -  1 - 

Tehnic Tehnician designer vestimentar - - 1 - 

Tehnician în industria textilă - 1 - 1 2 

  Tehnician mecatronist 1 - - 1 3 

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

- - 1 - 

Resurse 

naturale 

Tehnician ecologie şi protecţia 

calității mediului 

- 1 1 - 2   

Învăţământ liceal seral 

  

Profilul Specializarea Numărul de clase Total 

XI XII XIII 
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Servicii Organizator banqueting - 1 - 1 

Tehnic Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

1 - 1 2 

  

  
Învățământ profesional  - 18 clase cu următoarele specializări: 

Domeniul Meseria Clasa 

a IX 

a 

Clasa 

a X a 

Clasa 

 a XI a 

Total 

  

Mecanică Mecanic auto 1 1 2 12 

  

Mecanică Mecanic utilaje 0,5 1  - 

Industrie textilă şi 

pielărie 

Confecționer produse textile 1 1 1 

Comerț  Lucrător în comerț 0,5 1  - 

Turism și 

alimentație 

Ospătar(chelner) lucrător în 

alimentație 

0.5 0.5 1 

Turism și 

alimentație 

Lucrător hotelier 0.5 0.5 1 2 

Construcţii,instalaţii 

şi lucrări publice 

Zidar,pietrar , tencuitor 0,5 1 1 2 

Electromecanică 

maşini , utilaje, 

instalaţii 

Electronist aparate şi 

echipamente 

0,5 1 1 2 

2.2.2. Resurse materiale 
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Spații școlare și auxiliare 

Nr.crt. Tipul spațiului Corp A Corp B Corp C Total 

1.           Săli de clasă         

2.           Cabinete         

3.           Laboratoare         

4.           Birou director 1 - - 1 

5.           Birou director 

adjunct 

1 - - 1 

6.           Sala profesorală 1 - - 1 

7.           Ateliere         

8.           Cabinet medical - - 1 1 

9.           Cabinet psihologic 1 - - 1 

10.    Bibliotecă școlară / 

centru de informare 

și documentare 

- 1 - 1 

11.    Secretariat 1 - - 1 

12.    Contabilitate 1 - - 1 

13.    Birou administrativ - - 1 1 

14.    Spălătorie - 1 - 1 

15.    Sală sport - - - 1 

2.2.3. Resurse umane 
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Informații generale privind cadrele didactice în anul școlar 2020-2021 
  

Titulari Detașați Suplinitori Pensionari Personal 

asociat 

Total 

Calificați Necalificați 

 61 4  5  1 2  2 75 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul școlar 2020-2021 

Număr personal didactic calificat Număr 

personal 

didactic 

necalificat Cu doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Fără 

definitivat 

            

 Informații despre personalul didactic auxiliar și nedidactic  în anul școlar 2018-2019 

Nr.crt. Categoria de personal Număr de persoane 

încadrate 

Număr de norme 

1. Contabil șef 1 1 

2. Administrator financiar 1 1 

3. Administrator de patrimoniu 1 1 

4. Informatician 1 1 

5. Laborant 1 1 

6. Îngrijitoare  8 8 

7. Portar 4  4 

8. Fochist 1 1 
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9. Muncitor calificat întreținere  3  3 

10. Secretare 2 2 

 Informații despre personalul didactic auxiliar și nedidactic  în anul școlar 2019-2020 

Nr.crt. Categoria de personal Număr de persoane 

încadrate 

Număr de norme 

1. Contabil șef 1 1 

2. Administrator financiar 1 1 

3. Administrator de patrimoniu 1 1 

4. Informatician 1 1 

5. Laborant 1 1 

6. Îngrijitoare  8 8 

7. Portar 4  4 

8. Fochist  1 1 

9. Muncitor calificat întreținere  3  3 

10. Secretare 2 2 

 Informații despre personalul didactic auxiliar și nedidactic  în anul școlar 2020-2021 

Nr.crt. Categoria de personal Număr de persoane 

încadrate 

Număr de norme 

1. Contabil șef 1 1 

2. Administrator financiar 1 1 
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3. Administrator de patrimoniu 1 1 

4. Informatician 1 1 

5. Laborant 1 1 

6. Îngrijitoare     

7. Portar     

8. Fochist     

9. Muncitor calificat întreținere     

10. Secretare 2 2 

  

2.3. ANALIZA PEST (ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE A POLITICILOR 

EDUCAŢIONALE, A MEDIULUI ECONOMIC, SOCIAL ŞI A TEHNOLOGIEI)  

Politica educaţională propusă de reforma învăţământului preuniversitar se caracterizează 

prin: 

 obiectivul prioritar al procesului de reformă traversat de învăţământul profesional şi 

tehnic preuniversitar îl reprezintă realizarea formării profesionale la nivelul celei din 

ţările Uniunii Europene, adaptată la cerinţele unei societăţi democratice, în 

concordanță cu evoluţia pieţei muncii din România; 

 noile programe şcolare facilitează aplicarea unor metode moderne, astfel structurate 

încât interesul să se focalizeze pe elevi; 

 activităţile educative desfăşurate cu elevii trebuie să aibă ca scop realizarea idealului 

educaţional întemeiat pe valorile democratice şi pe tradiţiile umaniste, dar ţinând 

cont şi de aspiraţiile societăţii româneşti; 

 formarea la elevi a unor trăsături pozitive de caracter, dezvoltarea unor puternice 

sentimente patriotice, ceea ce îi va ajuta să devină oameni fermi, rezistenţi moral; 

stimularea şi cultivarea demnităţii, a spiritului toleranţei şi a schimbului liber de 

opinii. 

Nevoile interne ale şcolii din punct de vedere al politicii educaţionale se concretizează în: 

 asigurarea calităţii educaţiei - o cerinţă imperativă a timpului pe care îl trăim; 

 promovarea ofertei educaţionale a şcolii ţinând cont de realităţile economice şi 

nevoile comunităţii locale; 

 proiectarea unei imagini pozitive a şcolii realizată printr-o publicitate constant şi 

coerent susţinută; 
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 recunoaşterea publică a meritelor şi recompensarea elevilor care au obţinut premii în 

cadrul Olimpiadelor interdisciplinare tehnice, precum şi la Concursurile de meserii; 

 motivarea administrației publice locale în vederea dezvoltării şi modernizării bazei 

materiale. 

Analiza contextului economic 
Analiza economică a mediului extern relevă următoarele aspecte: 

  Nevoile şcolilor au fost multă vreme neglijate, dar prin trecerea instituţiilor de 

învăţământ în grija Consiliului Local, fondurile alocate pentru satisfacerea acestora 

s-au îmbunătăţit considerabil; 

  Descentralizarea sistemului de învăţământ înseamnă implicit şi creşterea influenţei 

comunităţii locale asupra unităţilor şcolare: şcoala îşi va elabora oferta educaţională 

pe baza nevoilor şi a cererii de educaţie exprimată de comunitate; 

 Individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare în funcţie de necesităţile reale 

ale comunităţii, pe de o parte, şi de condiţiile concrete (financiare, geografice şi de 

mediu) în care funcţionează unitatea şcolară, pe de altă parte; 

 Atragerea agenţilor economici în formarea iniţială a forţei de muncă prin încheierea 

parteneriatelor cu scopul de a asigura locuri de muncă după ce elevii termină 

pregătirea profesională în cadrul şcolii; 

 Instruirea practică în stagiile de pregătire derulate în săptămâni comasate se face la 

agenţii economici cu care s-au încheiat convenţii de parteneriat. 

Analiza economică a mediului intern aduce în prim plan realizarea resurselor 

extrabugetare prin: 

 Realizarea contractelor de parteneriat cu agenţii economici care manifestă interes în 

direcţia dezvoltării resurselor umane; 

 Organizarea cursurilor de reconversie profesională. 

  Derularea prin planul de şcolarizare a claselor de şcoală postliceală 

Analiza contextului social pune în evidenţă următoarele aspecte: 

 Elevii provin din mediul economic slab dezvoltat, din familii numeroase, cu venituri 

modeste, din familii în care cel puţin un părinte este în şomaj sau nu realizează 

venituri sigure, ori din familii monoparentale; 

 Potenţialul economic scăzut al familiilor din care provin elevii este cauza principală 

pentru care aceştia nu pot plăti cantina şi internatul ceea ce conduce la fenomene 

sociale nedorite cum ar fi abandonul şcolar; 

 Numărul sporit de burse acordate (în cuantum destul de mic) oferă informaţii asupra 

situaţiei materiale precare a familiilor din care provin elevii; 

 Copiii proveniţi de la centrele de plasament manifestă probleme specifice de 

socializare şi adaptare; 

 Marea majoritate a elevilor care vin în şcoala noastră au un nivel de instruire redus, 

ceea ce presupune un efort mare de acoperire a lacunelor existente. 

 Analizând din punct de vedere social colectivul de cadre didactice din şcoală se relevă 

următoarele: 

 Profesorii sunt de condiţie modestă, cu probleme economice care duc la scăderea 

motivaţiei pentru şcoală; oamenii trebuie să fie motivaţi, trebuie reclădită demnitatea 

dascălului începând cu plasarea substanţial ameliorată în grila de salarizare, 

continuând cu reconstituirea timpului pentru lectură, pregătire profesională şi 

încheind cu accesul la modalităţile moderne de formare continuă. 
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 Profesorii tineri pleacă frecvent din şcoală din perspectiva veniturilor modeste 

asigurate de statutul de debutant şi se îndreaptă spre domenii de activitate mai bine 

remunerate; acest lucru ar trebui să dea mult de gândit guvernanţilor deoarece 

învăţământul a devenit pentru tineri un domeniu de activitate neatractiv şi în timp 

vârsta cadrelor didactice didactice care rămân în sistem va fi din ce în ce mai 

avansată, iar schimbul de generaţii se va realiza din ce în ce mai greu. 

 Datorită instabilităţii personalului didactic tânăr se conturează o întrebare 

îngrijorătoare vis-a-vis de viitorul şcolii: cine va asigura în continuare pregătirea 

elevilor după ce dascălii actuali vor ajunge la vârsta pensionării? Eşalonul care le va 

urma nu va fi probabil destul de puternic datorită fluctuaţiilor înregistrate în sistem. 

 Relaţiile interumane din şcoală sunt în general bune; climatul în şcoală este benefic 

colaborării, lucrului în echipă. 

 Analiza din punct de vedere tehnologic  

- pentru mediul intern se pot contura următoarele observaţii: 

 Informatizarea şcolii este bună: există doua cabinete de informatică dotate cu 

calculatoare, dar mişcarea rapidă din industria electronică nu ne permite racordarea 

permanentă la noutăţile apărute în domeniu. 

 Internetul cu posibilităţile sale de informare multiple este utilizat în şcoală pentru 

informare şi documentare. 

 Predarea interactivă cu ajutorul mijloacelor moderne : retroproiector, videoproiector, 

tabla SMART 

- pentru mediul extern aducem în prim plan următoarele aspecte: 

 Televiziunea prin cablu care oferă emisiuni cu caracter educativ (Animal Planet, 

Discovery, National Geographic etc) este accesibilă pentru puţini copii (avem în 

vedere că în localităţile rurale pot fi recepţionate mai ales posturile naţionale); 

posturile naţionale şi televiziunea privată au ofertă educaţională săracă, sunt axate pe 

difuzarea de filme cu multe scene de violenţă sau emisiuni în care senzaţionalul este 

dat de fapte de violenţă, infracţiuni, prostituţie, consum de droguri, dispariţii, 

accidente, într-o expresie cinică, mult vehiculată, prezintă “viaţa aşa cum este ea”. 

 Disponibilitate redusă a agenţilor economici față de transferul de tehnologie în 

vederea modernizării dotărilor. 

 

2.4. ANALIZA SWOT 

 

 Puncte tari Puncte slabe 

Curriculum Existenţa în şcoală a tuturor documentelor 

curriculare elaborate la nivel de trunchi comun, 

C.D.S. şi /sau C.D.L. Elaborarea curriculum-

ului la decizia şcolii şi de dezvoltare locală 

(C.D.Ş. şi C.D.L). în concordanţă cu nevoile 

comunităţii Fundamentarea planului de 

şcolarizare pe profil/domeniu/meserie raportat 

la resursele din reţea Profesorii au documente 

de planificare, bine întocmite, în concordanţă 

Nu întotdeauna elevii sunt implicaţi 

în propria dezvoltare prin utilizarea 

metodelor de autoreglare sau 

autoevaluare pentru instruire 

practică, mai ales la şcoala de arte şi 

meserii Nu utilizează toţi profesorii 

auxiliare curriculare moderne - fişe 

de lucru, portofolii ale elevilor, 

softuri educaţionale, etc. La 
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cu curriculum-ul naţional şi resursele 

disponibile Respectarea termenelor 

calendaristice prevăzute în documentele de 

planificare Proiectare corectă a activităţi 

didactice, cu accent pe obiective operaţionale 

Pentru modulele la care sunt prevăzute ore de 

predare, laborator, respectiv instruire practică 

proiectarea didactică se realizează în 

colaborare profesor maistru instructor 

Majoritatea cadrelor didactice se preocupă de 

întocmirea portofoliilor, respectiv a mapelor de 

lucru conform cerinţelor Evaluarea se 

realizează formativ şi sumativ prin metode 

alternative în majoritatea cazurilor Utilizarea 

de auxiliare curriculare în scopul sporirii 

randamentului învăţării de către majoritatea 

cadrelor didactice Profesorii apelează în 

majoritatea cazurilor la achiziţiile anterioare 

ale elevilor şi urmăresc latura aplicativă a 

învăţării Instruirea practica se realizează prin 

lucrări practice cu caracter aplicativ Evaluările 

prin examenele de ieşire din sistem fac dovada 

unei pregătiri corespunzătoare cerinţelor S.P.P. 

Utilizarea unei game variate de strategii de 

predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor 

de învăţare individuale, abilităţilor, precum şi 

pentru a motiva fiecare elev Folosirea 

metodelor activ participative Alegerea atentă şi 

competentă a manualelor şcolare 

instruirea practică strategiile sunt 

axate pe o repetare a cunoştinţelor 

teoretice, predate de profesori 

Fundamentarea şi proiectarea 

uniformă, fără diferenţieri a CDL la 

toate nivelurile de învăţământ, 

cantonarea conţinuturilor acestuia în 

vechiul curriculum Nu întotdeauna 

se manifesta creativitatea 

profesorului în procesul didactic, 

curriculele fiind foarte stufoase și 

obligatoriu de parcurs Diseminarea 

defectuoasă a informaţiei intra si 

interinstituțională prin cercurile 

metodice Insuficienta dezvoltare a 

sistemului de evidenţă a progresului 

elevului pe perioada şcolarizării 

Atitudinea elevilor față de educaţia 

pe care o furnizează şcoala nu este 

pozitivă, motivată sau responsabilă 

Resurse 

umane 

Încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate 

în proportie de 100% 

Cadrele didactice pregătite prin cursuri 

postuniversitare manifestă creativitate în 

procesul didactic şi profesionalism în 

managementul clasei Responsabilitate şi 

competenţă din partea personalului didactic 

pentru însuşirea şi aplicarea corectă a planului 

cadru şi a curriculelor Participarea cadrelor 

didactice la perfecţionări prin grade didactice 

şi cursuri de formare Organizarea prin C.C.D. 

a cursurilor de perfecţionare Manageri si cadre 

didactice deschise pentru schimbare Climatul 

psihosocial din şcoală este favorabil 

Relaţionarea şi comunicarea în cadrul şcolii 

Conservatorismul şi rezistenţa la 

schimbare a unor cadre didactice. 

Elevi cu nivel redus de instruire 

Reducerea planului de şcolarizare la 

liceu Abandon şcolar datorită mai 

ales veniturilor materiale modeste 

ale familiilor din care elevii provin. 
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este buna, deciziile sunt acceptate Realizarea, 

de către inspectorii de specialitate, a tuturor 

preinspectiilor si inspecţiilor de definitivare in 

invatamant Relaţiile interpersonale (profesor-

elev, directori- profesori, profesori profesori, 

profesori – părinți) favorizează un climat 

educaţional deschis şi stimulativ Clase cu 

efective medii (coeziunea grupurilor) 

Competenţele dobândite de elevi le permit 

acestora o adaptare rapidă la schimbări, 

precum si accesul la piața europeană a muncii 

Resurse 

financiare 

si materiale 

Liceul Tehnologic Marmatia  dispune de o 

bază materială deschisa dezvoltării. Dotarea cu 

echipamente IT de ultimă generaţie si cu 

mijloace multimedia (tabla Smart, DVD 

player, Video- player, videoproiectoare) 

.Cadrele didactice utilizează  auxiliar 

curriculare cu valoare instructiv-educativă care 

favorizează învăţarea. 

Implicarea timidă a cadrelor 

didactice în utilizarea eficientă a 

bazei materiale în procesul de 

predare-învățare Fond insuficient de 

carte actuală de specialitate 

Relatii 

comunitare 

Colaborare foarte buna cu Consiliul consultativ 

al parintilor 

Reţinere privind promovarea unor 

proiecte 

 OPORTUNITATI AMENINTARI 

Curriculum Legătura cu agenţi economici interesaţi în 

formarea iniţială Accesul liber al cadrelor 

didactice la elaborarea de manuale Ofertă 

sporită de activități extracurriculare Efectuarea 

instruirii practice în anii terminali la agenţi 

economici care utilizează tehnologii moderne 

Ofertă de inserţie profesională la majoritatea 

meseriilor care se derulează prin planul de 

școlarizare. 

Organizarea activităţilor practice şi 

de laborator cu clasa întreagă. Slaba 

implicare a părinţilor în procesul 

educațional. Inserţia dificilă pe piaţa 

muncii a absolvenţilor de liceu. 

Mentalitatea greşită a comunităţii 

părinţilor privind învăţământul 

profesional şi tehnic. Mass - media 

(existenţa unor emisiuni, publicaţii 

ce sunt incompatibile cu regulile de 

morală, factor de ocupare excesivă a 

timpului) . 

Resurse 

umane 

Reglementările M.E.N. privind funcţionarea 

consiliului disciplinei şi a creditelor obţinute 

privind formarea continuă Existenţa 

standardelor ocupaţionale pentru cadrele 

didactice 

Supraîncărcarea cadrelor didactice 

cu sarcini şi activităţi care nu sunt 

remunerate Starea materială precară 

a sistemului, lipsa de fonduri şi 

motivare în dezvoltarea personală 

Scăderea natalităţii Lipsa motivaţiei 

pentru continuarea studiilor 
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Resurse 

financiare 

si materiale 

Evaluarea instituţională Utilizarea rapoartelor 

de analiză şi autoevaluare Accesul la programe 

europene, naţionale sau judeţene de dezvoltare 

Încheierea de parteneriate cu agenţii economici 

Cuantumul mic al fondurilor 

destinate de primărie cheltuielilor 

materiale pentru instruire practică 

Interes scăzut al agenţilor economici 

privind transferul de tehnologie 

modernă 

Relatii 

comunitare 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Jandarmeria, Poliţia, Biserica, 

ONG-uri) Necesitatea formării profesionale 

iniţiale manifestată de agenţii economici 

Necesitatea formării continue manifestată de 

agenţii economici sau chiar de persoane fizice 

Interesul agenților economici pentru formarea 

prin învățământul profesional și tehnic 

Stadiul precar în care se găseşte 

macroindustria Palierul orizontal al 

activităţii economice Caracterul 

conjunctural şi instabilitatea unor 

relaţii de parteneriat cu instituţiile 

locale, pierderea pe parcurs a unor 

relaţii de cooperare. 

PARTEA III 

PLANUL OPERAŢIONAL AL LICEULUI TEHNOLOGIC MARMAȚIA 

pentru anul școlar 2020 -2021 

PRIORITATEA I :Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor 

Obiective: 

 Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei; 

 Promovarea sănătăţii şi a stării de bine; 

 Dezvoltarea personală a elevului;   

 Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu 

nevoile pieţei din judeţul Maramureș. 

Ţinte: 

  Elaborarea unor suporturi informaţionale necesare diriginţilor în activitatea de consiliere 

şi orientare; 

 Pregătirea a cel puţin 2 profesori ca formatori pentru educaţia adulţilor.   

 Asigurarea funcţionării cabinetului de consiliere psihopedagogică prin susţinerea acestuia 

(acces nelimitat la internet)   

 Accesul fiecărui elev la consiliere; 

Context: Şcoala răspunde doar nevoilor informaţionale ale elevului, nu şi celor psihopedagogice 

şi sociale. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente sau 

nesănătoase, de tulburări emoţionale țin de această direcţie. Profesorul diriginte, în general, nu 

este abilitat pentru consilierea educaţională şi orientarea elevului şi activităţi reprezintă domenii 

de intervenţie ce ţin strict de competenţa psihopedagogului. Toate acestea trebuie realizate într-un 

cadru adecvat. 
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Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: 

(Ce anume 

trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele   

responsabile 

Parteneri: Sursa de 

finantare 

Alcătuirea 

programului 

pentru 

cabinetului de 

consiliere 

psihologică 

Accesul elevilor 

la consiliere 

pe  tot parcursul 

anului 

Octombrie 

Consilierul 

educativ 

  

Elaborarea unor 

suporturi 

informaţionale 

necesare 

dirigintilor în 

activitatea de 

consiliere și 

orientare 

 Realizarea a 

doua materiale 

auxiliare pe an 

pentru activitatea 

dirigintilor 

 Iunie Consilierul 

educativ 

  

Pregătirea a cel 

puțin 2 

profesori ca 

formatori 

pentru educația 

adulților 

Autorizarea 

școlii pentru 

cursuri de 

formare 

profesională a 

adulților 

 Ianuarie 2015 Directorii 

Membrii 

ariei 

curriculare 

“Tehnologii” 

  

Participarea 

diriginţilor la 

cursuri de 

formare 

Dezvoltarea 

abilităţilor de 

consiliere şi 

orientare 

vocaţională a 

diriginţilor 

Permanent Consilierul 

educativ 

  

Schimburi de 

experienţă 

 Lărgirea sferei 

de informaţii şi 

creşterea calităţii 

actului de 

consiliere a 

elevilor 

Semestrial Consilierul 

educativ 

Diriginții 

  

Colectarea 

informaţiilor 

Informaţii 

actualizate 

Anual  Diriginții 

Membrii 
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privind inserţia 

socio-

profesională a 

absolvenţilor 

şcolii şi 

întocmirea unor 

rapoarte 

privind inserţia 

şi mobilitatea 

profesională a 

absolvenților 

CEAC 

PRIORITATEA II: Dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitate locală – agenţi 

economici 

 Obiective:   

Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienței lucrului în parteneriat cu 

comunitatea locală în tehnic. 

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional 

Ținte:   

Stabilirea unei noi strategii a Liceului Tehnologic Marmația privind colaborarea cu 

partenerii;   

Recunoaşterea Liceului Tehnologic Marmația ca participant (partener) important în 

dezvoltarea domeniile: servicii, protectia mediului, industrie textilă, turism, alimentație, 

mecanică, construcții; 

Creşterea prestigiului Liceului Tehnologic Marmația şi prin relaţii de colaborare 

(parteneriat) pe plan național și internațional. 

Context:   

Implicarea redusă a angajatorilor în asigurarea bazei materiale pentru instruire practică; 

 Implicarea redusă a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de practică;   

Valorificarea slabă din partea şcolii a oportunităţilor de colaborare cu partenerii;   

Slabă conştientizare a rolului părinţilor ca parteneri. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Identificarea de noi 

parteneri şi obținerea 

acordului acestora 

pentru a participa la 

buna consiliere și 

pregătire a elevilor 

Realizarea de 

protocoale 

(parteneriate, 

contracte) 

noiembrie  Directorii Membrii 

ariei curriculare 

“Tehnologii” 

 Realizarea unor 

relaţii de parteneriat 

 Realizarea de 

parteneriate, 

decembrie Directorii Consilierul 

educativ 
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durabile cu institutii 

care pot oferi sprijin 

în orientarea și 

consilierea elevilor 

privind cariera 

contracte. 

 Atragerea în 

parteneriat a 

agenţilor economici 

care să fie dispuşi să 

aloce timp, bani și 

resurse umane pentru 

activitățile de 

parteneriat 

Locuri de muncă 

pentru elevi, burse 

 permanent Directorii 

Membrii ariei 

curriculare 

“Tehnologii” 

Organizarea de 

dezbateri cu 

Partenerii pentru ca 

aceștia sa identifice 

ei înșiși modalitățile 

prin care pot sprijini 

scoala 

Asigurarea locurilor 

de practică 

permanent Directorii 

Membrii ariei 

curriculare 

“Tehnologii” 

Creșterea rolului 

reprezentanților 

angajatorilor în 

evaluarea 

competențelor 

elevilor la absolvire 

Participarea 

angajatorilor în 

comisiile pentru 

sustinerea 

examenelor de 

absolvire precum și 

evaluarea activității 

practice 

Iunie  Membrii ariei 

curriculare 

“Tehnologii” 

Realizarea unei mai 

bune colaborări cu 

partenerii pentru a 

îmbunătăți sprijinul 

acordat elevilor cu 

nevoi speciale (CES) 

Programe de 

recuperare, asistență 

individualizată 

permanent Consilierul educativ 

Diriginții 

Consilier psihoped. 

Îmbunătăţirea 

relaţiilor de 

parteneriat cu agenții 

economici din 

sectorul privat care 

pun accentul pe 

performanța și 

Asigurarea locurilor 

de practica și 

selectarea 

absolvenților în 

vederea incadrarii 

permanent  Directorii 

Membrii ariei 

curriculare 

“Tehnologii” 
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răspundere 

Realizarea unor 

relaţii de parteneriat 

cu alte unități de 

învățământ 

Îmbunătățirea 

calității 

învățământului 

profesional și tehnic. 

permanent Directorii 

Comisia elaborare 

proiect 

 Îmbunătăţirea 

relaţiilor de 

parteneriat cu 

părinții în vederea 

antrenării acestora la 

întregul proces 

instructiv-educativ 

din scoala 

O mai buna 

colaborare scoala-

familie, profesor – 

elev – părinte 

Elaborarea și 

semnarea de către 

toți părinții a 

acordului de educație 

permanent Consilierul educativ 

Diriginții 

 Identificarea 

agenţilor de profil 

din zona și realizarea 

unei HĂRȚI a 

potentialilor agenți 

economici 

 Întocmirea pe 

domenii a listelor cu 

agenți economici, 

parteneri și potențiali 

parteneri. Încheierea 

a cel puțin 20 de 

contracte de 

parteneriat cu agenții 

economici 

 noiembrie Directorii Membrii 

ariei curriculare 

“Tehnologii” 

 Cursuri de formare 

cu cadrele didactice 

implicate în 

activitatea practica și 

CDL 

 Elaborarea CDL 

pentru clasele a IX-a 

și a X-a 

Aprilie Directorii 

Membrii ariei 

curriculare 

“Tehnologii” 

Organizarea unor 

acţiuni şi seminarii 

între cadrele 

didactice și 

angajatorii locali 

Analiza 

răspunsurilor la 

chestionarele 

aplicate agenților 

economici 

iunie Directorii 

Membrii ariei 

curriculare 

“Tehnologii” 

Analiza desfăşurării 

practicii comasate la 

agenții economici 

Fișele de evaluare a 

practicii comasate sa 

raspunda în proportie 

de 90% 

competențelor ce 

trebuie atinse prin 

standarde 

La sfârșitul stagiilor 

de practică 

Directorii 

Coordonatorii 

stagiilor de practica 
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PRIORITATEA III : Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

Obiective: 

Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu menirea de a asigura celor 

care intră în liceu motivatia de a finaliza acest nivel de studiu 

Ţinte: 

Reducerea numărului de elevi care nu obţin cel puţin nivelul 2 de calificare 

Context: 

Rata de abandon şcolar se prezintă la cote nedorite (6 % elevi plecaţi din şcoală din diferite 

motive) 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Identificarea elevilor 

care prezintă riscul 

abandonului școlar 

 Stabilirea nominală 

a elevilor din clasele 

a IX-a si a X-a care 

prezinta riscul de 

abandon din diferite 

motive (probleme 

materiale și 

financiare, 

dezinteresul elevului 

pentru învățătură, 

lipsa supravegherii 

părinților) 

Semestrul I Directorul adjunct 

Consilierul educativ 

Diriginții 

Atragerea de agenţi 

economici în vederea 

acordării de burse 

sau alte forme de 

sprijin elevilor cu 

probleme materiale 

şi financiare 

Burse private sau 

alte forme de sprijin 

Februarie  Directorul adjunct 

 Monitorizarea 

prezenţei la 

programul școlar al 

elevilor 

Scaderea numărului 

de absențe 

nemotivate 

Iunie  Directorii 

 Consilierul educativ 

Diriginții 

 Parteneriat încheiat 

cu Poliţia de 

 Rezolvarea cazurilor 

care necesită 

Octombrie Consilierul educativ 
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Proximitate intervenția Poliției 

de Proximitate 

Parteneriat cu 

părinţii elevilor 

 Încheierea de 

parteneriate (în 

formă scrisă) cu 

părinţii elevilor 

 Octombrie Directorii 

Consilierul educativ 

Diriginții 

Consiliere specială 

pentru elevii care 

prezintă riscul 

abandonului şcolar 

Rezolvarea cazurilor 

care necesită 

asemenea intervenții 

   noiembrie Consilierul educativ 

Diriginții 

Prof. psiholog 

PRIORITATEA IV : Transfer de bune practici în TVET. Îmbunătăţirea actului de predare 

Obiective: 

Înţelegerea temeinică a conceptului de învăţare centrată pe elev şi de a elabora strategii de 

implementare; 

Cunoaşterea planurilor de învăţământ, a standardelor de pregătire, a curriculelor. 

Împărtăşirea exemplelor de bună practică între profesori şi a metodelor şi tehnicilor de 

îmbunătăţire a actului de predare 

Ţinte: 

Diseminarea bunelor practici la nivelul şcolii în ceea ce priveşte învăţarea centrată pe elev; 

Formarea ,,campionilor învăţării”. 

Context: 

În prezent există o serie de mecanisme prin care bunele practici se pot propaga; 

Un număr relativ mic de profesori utilizează cu preponderenţa învăţarea centrată pe elev şi 

îşi aleg strategiile de învăţare ale elevilor; 

Elevii nu-şi cunosc propriul stil de învăţare, lucru reflectat şi în rezultatele şcolare. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

anume trebuie să 

se întâmple?) 

 Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Evaluarea stilurilor 

de învăţare ale 

elevilor 

 Cunoașterea stilurilor de 

învățare ale elevilor 

claselor a IX-a prin 

aplicarea de teste pentru 

„stiluri de învățare” 

Octombrie Diriginții 

Prof. psiholog 

Prezentarea 

stilurilor de 

învăţare ale elevilor 

Valorificarea datelor 

prezentate prin elaborarea 

unei strategii de predare-

30 ianuarie și pe 

durata anului 

școlar 

Diriginții 

Prof. psiholog 
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personalului 

didactic 

învățare 

Prezentarea 

conceptului de 

învățare centrată pe 

elev 

Seminar de formare 

– consolidare 

70% dintre profesori 

doresc sa implementeze 

activitatea de predare 

învățare centrată pe elev 

Interesul dovedit prin 

întrebări 

15 februarie Directorii 

Prof. psiholog 

Evaluarea iniţială a 

elevilor din clasele 

a IX-a 

Cunoaşterea nevoilor 

elevilor, necesarul de 

sprijin pentru elevi 

Imaginea necesara pentru 

planificarea unui program 

adecvat de învățare 

Octombrie Cadrele didactice 

Prezentarea 

informațiilor 

privind planurile-

cadru de 

invatamant, 

curricule și 

programe elevilor 

si parintilor (zilnic / 

saptamanal) 

Participarea activă și 

responsabilă a elevilor și 

părinților la procesul de 

învățare, în procent de cel 

puțin 70% 

Octombrie Directorii 

Diriginții 

Responsabili arii 

curriculare/catedre 

 Prezentarea 

elevilor și părinților 

a nomenclatoarelor 

calificării 

profesionale și a 

unităților de 

competențe ce 

urmează sa le 

dobandeasca 

Participarea activă și 

responsabilă la procesul 

de instruire practica. 

Cunoașterea finalităților 

procesului de predare-

invatare 

Octombrie Directorii 

Diriginții 

Responsabil arie 

curriculară 

„Tehnologii” 

Programarea 

activităților de 

învățare prin 

planificari 

calendaristice 

 Planificari (programe de 

învățare – planuri de 

lecții) structurate pentru a 

promova si incuraja 

invatarea individuala 

centrata pe elev 

 01 octombrie Director adjunct 

Responsabili arii 

curriculare/catedre 

Elaborarea la 

nivelul tuturor 

Elevii sunt familiarizaţi 

cu diferite activităţi 

Pe durata anului 

școlar 

Director adjunct 

Responsabili arii 
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catedrelor a unor 

teste de evaluare a 

cunoștințelor și 

progresului realizat 

de elevi 

(forme) de evaluare 

formativă şi sumativă 

înainte de evaluarea finală 

Responsabilizarea elevilor 

pentru propriul proces de 

învăţare (îşi cunosc 

punctele tari şi slabe) 

Implicarea elevilor în 

evaluarea propriilor 

progrese Monitorizarea 

progresului 

elevilor.Responsabilizarea 

părinţilor pentru progresul 

elevilor. 

curriculare/catedre 

 Elaborarea unei 

strategii pe termen 

mediu şi lung 

privind siguranţa şi 

sănătatea elevilor în 

cadrul procesului 

de învăţare 

(instruire practică) 

Proces de învăţare în 

conformitate cu resursele 

fizice ale elevilor, în 

conformitate cu legislaţia 

actuală Respectarea 

normelor de protecţia 

muncii şi PSI - fără 

accidente 

 15 octombrie Directorii 

Prezentarea 

profesorilor, 

maiştrilor 

instructori, elevilor 

şi părinţilor a noilor 

resurse de învăţare 

Sprijin al procesului de 

învăţare Cunoaşterea 

instrucţiunilor de utilizare 

a echipamentelor Accesul 

elevilor la resurse de 

învăţare 

Decembrie și pe 

durata anului 

școlar 

Diriginții 

Membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 

Amenajarea 

spaţiilor de învăţare 

ca resurse la 

standardele cerute 

 Participarea tuturor 

elevilor în mod activ. 

Mediu de lucru adecvat 

Septembrie Directorii 

Administrator 

patrimoniu 

Organizarea de 

lecţii deschise 

urmate de analiză 

în cadrul catedrelor 

Cel puţin 2 lecţii deschise 

la nivelul fiecărei catedre 

         Valorificarea 

bunelor practici 

Iunie  Directorii 

Responsabili arii 

curriculare/catedre 

PRIORITATEA V: Creşterea abilităţilor generale şi specifice. Creşterea eficienţei 

activităţii 

Obiective: 

Dezvoltarea competenţelor specifice de comunicare, dezvoltarea gândirii critice (creatoare), 
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abilităţi antreprenoriale 

Dezvoltarea spiritului de echipă, a abilităţilor manageriale a timpului şi de management de 

proiect, cond 

Ținte: 

Cel puţin 80% dintre absolvenţii liceului vor obţine un loc de muncă în primul an de 

absolvire; 

Ponderea elevilor prezentaţi care au promovat examenele de finalizare a cursurilor (examen 

de bacalaureat, peste 50%- examen de bacalaureat şi 95% examen de absolvire) 

Context: 

În condiţiile în care puţine firme din România investesc în formarea continuă a angajaţilor, 

revine sistem generale ale elevilor. Acestea devin tot mai importante pentru obţinerea de 

locuri de muncă dar mai ales p să angajeze personal cu respectivele abilităţi deja formate 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Evaluarea cerințelor 

agenților economici 

privind abilitățile și 

deprinderile practice 

ale absolvenților 

(potențiali angajați) 

Răspunsuri de la 

firme 

Decembrie Directorii 

Membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 

Participarea 

profesorilor la 

Consilii Profesorale 

ședințe de catedră 

avand ca tema 

prezentarea 

curriculelor școlare 

precum și a 

cerințelor firmelor 

privind abilitățile 

specifice cerute 

Cunoașterea 

temeinică a 

curriculelor pentru 

calificările 

profesionale oferite 

în scoala de cel puțin 

10 profesori inclusiv 

pentru scoala 

profesionala 

Decembrie 

Permanent 

Directorii 

Responsabili arii 

curriculare/catedre 

 Participarea elevilor 

la concursurile 

școlare faza locală, 

județeană și 

națională 

Clasarea pe primul 

loc la cel puțin 1 

meserie și clasarea în 

primii 3 elevi la faza 

națională a 

concursurilor 

 Mai Directorii 

Membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 
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școlare- minim 1 

elev 

Monitorizarea 

situației elevilor 

după absolvire 

Situația elevilor în 

proporție de 90% la 

data de 15 

septembrie (an școlar 

după anul absolvirii) 

 15 septembrie Directorii 

Diriginții claselor 

terminale 

Monitorizarea 

pregatirii elevilor 

pentru examenul de 

absolvire și 

bacalaureat 

Ponderea elevilor 

participanți la 

sesiunile examenului 

de bacalaureat, 

respectiv absolvire 

procentul de 

promovabilitate la va 

fi de cel puțin 85%. 

pt. examenul de 

bacalaureat cel puțin 

50%. Procentul de 

promovabilitate cel 

puțin 95% 

 Septembrie Directorii 

Diriginții claselor 

terminale 

 Monitorizarea 

frecvenței elevilor 

atat la cursurile 

teoretice cat si la 

instruire practica 

 Frecventa media pe 

scoala la sfarsitul 

anului scolar va fi 

cel puțin 75%, iar 

ponderea elevilor cu 

note scăzute la 

purtare sub 4% 

Iunie Director adjunct 

Dirigintii 

Dotarea cabinetelor 

profesorilor, 

directorilor, 

secretariatului și 

contabilitatii cu 

calculatoare, 

imprimante și 

realizarea conexiunii 

la rețeaua Internet 

 8 calculatoare la 6 

cabinete profesori 

(limba romana, 

fizică – chimie, 

istorie geografie, 

limbi moderne, TIC,) 

2 secretariat, 2 

contabilitate, 

conexiune la rețeaua 

internet 

15 septembrie  Directorii 

Contabil șef 

Administrator 

patrimoniu 

Participarea 

personalului 

didactic, în special 

profesori - ingineri şi 

10 profesori ingineri, 

economiști și maiştri 

instructori formaţi 

 15 septembrie 2017 Directorii 

Responsabil arie 

curriculara 

Tehnologii 
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economiști, 

respective maiştri 

instructori la cursuri 

de formare în 

vederea dezvoltării 

abilităţilor de 

utilizare a tehnicii de 

calcul, a noilor 

echipamente 

existente, precum şi 

pentru dobândirea 

cunoştinţelor 

necesare predării 

noilor tehnologii 

Activităţi 

extraşcolare pentru 

dezvoltarea 

abilităţilor generale 

2 excursii tematice 

istorie geografie; 4-5 

spectacole de teatru; 

minim 1 vizită/ 

domeniu la firme de 

profil; vizită la 

târguri şi expoziţii; 

concursuri sportive 

În fiecare an școlar Directorii 

Responsabil 

curriculară „Om și 

societate” 

Responsabil 

curriculară „Limba și 

comunicare” 

Responsabil arie 

curriculară 

„Tehnologii” 

PRIORITATEA VI: Adaptarea resurselor umane din şcoală la cerinţele unui sistem 

modern 

Obiectiv: dezvoltarea unui program de formare continuă şi de perfecţionare a întregului 

personal didactic; 

Ţinta: creşterea numărului cadrelor didactice care utilizează învăţarea centrată pe elev 

Context: 

Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe 

care le integrează. Pornind de la următoarele deziderate:   

dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în unitate; 

implementarea ideilor moderne în învăţământul tradiţional;   

utilizarea la un nivel ridicat a potenţialului uman existent. 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

 Persoana/persoanele 

responsabile 
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Dezvoltarea unui 

program de formare 

continuă a 

personalului didactic 

din școală 

Transformarea şcolii 

într-un centru 

resursa al zonei 

pentru activități de 

formare si 

perfectionare 

 Iunie 2017 Directorii 

Membrii ariei 

curriculare Tehnologii 

Formarea unor 

abilităţi necesare 

managementului de 

proiect pentru 

atragerea de resurse 

Atragerea şi altor 

resurse prin diverse 

proiecte 

Iunie 2016  Directorii 

Responsabil proiecte 

Organizarea de 

activităţi metodice şi 

științifice 

Creşterea 

prestigiului şcolii 

1 activitate în fiecare 

an școlar 

Directorii 

Responsabili arii 

curriculare 

Promovarea şi 

stimularea 

creativităţii 

managementului de 

proiect pentru 

atragerea de resurse 

 Creșterea calității 

actului didactic 

permanent   Membrii CEAC 

PRIORITATEA VII: Dezvoltarea resurselor materiale ale şcolii 

Obiectiv: Bază materială adaptată noului curriculum 

Ţinte:  Atragerea de resurse noi pentru investiţii în bază materială;  Modernizarea bazei 

materiale existente;  Asigurarea pentru fiecare catedră a cel puţin 1 videoproiector cu 

performanțele corespunzătoare şi o imprimantă  Dotarea cu cel puțin 50 de softuri 

educaționale,astfel ca toate disciplinele sa dispuna de 4-5 softuri specifice; 

Context:  Continuarea dotării cabinetelor de informatică cu calculatoare performanțe; 

 Realizarea inlocuirii în proportie de 20% a dotarii cantinei;  elevii şi profesorii au acces 

nelimitat la Internet  activitatea cantinei trebuie eficientizată şi rentabilizată  mobilierul 

şcolar este deteriorat în proporție de 30% 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Realizarea studiilor 

de necesitate pentru 

dezvoltarea 

Instrumente şi 

rapoarte de 

monitorizare 

Iunie 2020 Responsabilii de 

cabinete / ateliere 
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resurselor materiale 

Identificarea surselor 

(implicarea 

membrilor comisiei 

în programul de 

found-raising derulat 

la nivelul şcolii) 

 Implicarea 

comunității locale 

 Iunie 2020 Directorii 

        

PRIORITATEA VIII : Promovarea imaginii școlii 

Obiectiv: Conștientizarea elevilor și părinților acestora de importanța învățământului 

profesional și tehnic 

Ţinte:   

Atragerea unui număr mare de elevi către învățământului profesional și tehnic și teoretic; 

 Creșterea prestigiului școlii;   

Consolidarea legăturii cu agenții economici;   

Parteneriat cu cât mai multe instituții de cultura 

Context: Cererea agenților economici de personal calificat 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului: (Ce 

anume trebuie să se 

întâmple?) 

 Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoanele 

responsabile 

Promovarea ofertei 

școlii 

Campanii de 

prezentare a ofertei 

școlare a Liceului 

Tehnologic 

Marmația atât la 

școlile din Sighetu 

Marmației cat și în 

școlile din mediul 

rural 

 Mai iunie Directorii 

Responsabil arie 

curriculară 

Tehnologii 

 Campanii PRO 

MESERIA 

Conștientizarea 

absolvenților 

claselor a VIII-a, 

respectiv a IX a, de 

beneficiile 

învățământului 

profesional și tehnic, 

 Mai iunie  Directorii 

Responsabil arie 

curriculară Științe 
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care certifică nivelul 

2, respectiv 3 de 

competențe 

profesionale, 

recunoscute în 

spațiul European și 

oportunitățile 

absolvirii claselor de 

servicii 

Organizarea 

“Săptămânii porților 

deschise” în care să 

se prezinte 

absolvenților 

claselor a VIII-a, 

respectiv a IX-a, 

resursele materiale 

(cabinete, 

laboratoare, ateliere) 

și condițiile pe care 

le oferă școala. 

Creșterea 

atractivității 

învățământului 

profesional și tehnic 

Aprilie  Directorii 

Responsabil arie 

curriculară 

Științe/Tehnologii 

Targul meseriilor  Participarea la 

“TÂRGUL 

MESERIILOR” 

 permanent Directorii 

Cadrele didactice din 

ariile curriculare 

Științe/Tehnologii 

  

PARTEA IV 

CONSULTARE, MONITORIZARE, REVIZUIRE PAS 
Activităţile de monitorizare şi evaluare pot să ia în considerare printre altele şi 

teoriile privind ancorele profesionale - elemente de referinţă extrem de importante oferite de 

literatura de specializare. 

Consultarea pentru elaborarea PAS 
În vederea elaborării PAS, au fost consultaţi partenerii Liceului Tehnologic 

Marmatia: ISJ Maramureş, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, Agenţia Judeţeană 

de Ocupare a Forţei de Muncă, pentru a colecta date referitoare la domeniile care 

înregistrează excedent de forţă de muncă şi respectiv necesar de forţă de muncă, 

 reprezentanţi ai agenţilor economici. În acelaşi scop au mai fost consultate : PRAI, PLAI, 

pagina de Internet a Statisticilor Naţionale. 

            Consultările pentru analiza mediului extern  au avut loc în perioada mai - septembrie 

2020 şi s-au concretizat în întâlniri şi discuţii cu: elevi, părinţi, AJOFM, Camera de Comerţ 

şi Industrie, CJAPP, parteneri economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice 

ale şcolii, directori de şcoli generale. 
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Analiza mediului  intern s-a realizat în  septembrie 2020 pe baza Raportului de 

autoevaluare şi prin consultarea statisticilor întocmite la nivelul şcolii, fişelor de evaluare, 

testelor de evaluare iniţială, chestionarelor pentru stabilirea tipurilor de inteligenţă, a 

stilurilor de învăţare, mapelor comisiilor metodice, portofoliilor profesorilor şi ale elevilor, 

fişelor de observare a lecţiilor, membrilor Consiliului de Administraţie; programului de 

formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, rezultatelor la olimpiade şi 

concursuri şcolare, proceselor verbale de inspecţii ale ISJ şi execuţiei bugetare 2020. 

Monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PAS 
        Ţinând seama de faptul că instituţia responsabilă de elaborarea şi aplicarea PLAI este 

ISJ Maramureş şi că PAS este derivat din PLAI,  monitorizarea şi evaluarea PAS este de 

competenţa ISJ Maramureş şi se realizează anual pe baza fişei de evaluare. 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Marmatia realizează o primă 

 evaluare a PAS,  iar după aprobarea PAS de către Consiliul profesoral, se transmite ISJ 

Maramureş.   

Revizuirea PAS se face anual şi presupune completarea descrierii mediului 

economic şi educaţional cu date statistice noi şi ajustarea previziunilor / prognozelor, 

precum şi regândirea ofertei curriculare în concordanţă cu noile condiţii. 

Monitorizarea PAS  se face de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a 

Liceului Tehnologic Marmatia: iar evaluarea anuală se realizează de către Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Maramureş, prin inspectorul de specialitate. 

Monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PAS în cadrul Liceului Tehnologic Marmatia 

este coordonată de către directorul şcolii conform programului activităţii de monitorizare şi 

evaluare. Planul de îmbunătățire al activității școlii este amendat cu propunerile 

evaluatorilor externi (Raportul Inspectoratului Școlar), precum și cu propunerile partenerilor 

economici și sociali. Monitorizarea situației absolvenților școlii (angajați, continuarea studii, 

șomeri etc.) oferă feedback pentru prognozarea evoluției cererii de muncă pe calificări 

pentru actualizarea PAS. 

 

 


