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 Amplasarea şcolii 

 

Şcoala este situată în centrul oraşului Arad, în apropierea Teatrului de Stat „Ioan 

Slavici”,  a  Catedralei Catolice, a Comisariatului Militar şi a Teatrului de Marionete. 

 

 Adresa 

Strada Lucian Blaga Nr. 15 

 Telefon 

0257-281547 

0257-281524 

 Fax  

0257-281547 

 E-mail 

 

ind_alimarad2005@yahoo.com 

mailto:ind_alimarad2005@yahoo.com
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I.  ARGUMENT 

 

Planul de acțiune al școlii propus este elaborat din perspectiva principiilor şi rolului şcolii în 

cadrul sistemului de învăţământ şi în contextul social actual, respectându-se politicile educaţionale. 

Planul de acțiune al școlii are în vedere dezvoltarea unităţii, formarea de competenţe şi atitudini 

elevilor, compatibile cu exigenţele sociale. 

Planul de acțiune al școlii este un instrument de lucru flexibil şi adaptabil, care ţine cont de 

schimbările permanente din educaţie. Vizează necesitatea unor practici didactice care să promoveze 

interactivitatea, centrarea actului educaţional pe elev ca beneficiar direct, utilizarea şi aplicarea 

informaţiilor în diferite contexte şi în strânsă legătură cu experienţele elevilor, eficientizarea actului de 

predare- învăţare, promovând calitatea. 

II. CONTEXTUL 

 

 

 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară este un important centru al învăţământului 

arădean datorită variantelor educaţionale şi de formare profesională realizate în prezent şi propuse 

pentru perioada următoare de 4 ani. Varietatea calificărilor şi specializărilor propuse de şcoala noastră 

răspunde cerinţelor mediului economic şi pieţei muncii, astfel încât şcoala noastră vine în întâmpinarea 

nevoilor comunităţii, a dorinţelor elevilor şi familiilor acestora. 

 Absolvenţii şcolii noastre vor avea o cultură generală şi o pregătire profesională 

corespunzătoare standardelor europene.  

 Şcoala noastră vizează următoarele domenii prioritare: 

- dezvoltarea resurselor umane 

- îmbunătăţirea calităţii în educaţie 

- promovarea unei politici eficiente de marketing 

- stimularea capacităţii de autodepăşire 

- identificarea priorităţilor beneficiarilor educaţiei, a cerinţelor şi 

preferinţelor acestora  

   

III. VIZIUNEA ŞCOLII 

„Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad este o poartă deschisă spre viitor, 

deoarece o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă, supravegheată de specialişti în acest domeniu 

constituie premisa esenţială a unei vieţi armonioase.” 

IV.  MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 Misiunea şcolii noastre reprezintă un set de standarde generale, prin intermediul cărora şcoala 

încearcă să interpreteze şi să exprime interesele comunităţii pe care o serveşte. Pentru Colegiul 

Tehnologic de Industrie Alimentară misiunea este : 
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Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad îşi propune ca, împreună cu partenerii 

săi sociali, să ofere un proces instructiv-educativ de calitate, conform cu dimensiunile europene 

ale educaţiei, pentru a pregăti un absolvent capabil să se adapteze unui context social dinamic, 

competent şi echilibrat pe plan profesional şi personal, conştient de necesitatea implicării în 

păstrarea şi promovarea unor valori autentice.  

Şcoala va armoniza  interesele comune ale elevilor, profesorilor, părinţilor şi ale comunităţii 

locale spre finalităţile propuse prin standardele educaţionale şi profesionale specifice fiecărei 

specializări/meserii  în care se realizează pregătirea în şcoală. 

 Odată definită misiunea, în continuare este foarte important să se realizeze asimilarea ei de 

către profesori, elevi, părinţi şi  alţi parteneri sociali în scopul coagulării unei identităţi specifice şcolii 

noastre. 

Motivarea viziunii şcolii este uşor de înţeles dacă luăm în considerare profilul în care se 

pregătesc absolvenţii liceului nostru. O alimentaţie echilibrată şi sănătoasă este, în ultimă instanţă, 

condiţia menţinerii noastre (ca fiinţe) pe acest teritoriu. 

Misiunea şcolii vizează oferirea posibilităţii fiecărui elev de a se forma pe o rută personală, de 

a-şi continua studiile în funcţie de aptitudini şi interese, fie în formele de învăţământ superior sau 

postliceal, fie de a se integra pe piaţa muncii, valorificându-şi pregătirea dobândită. 

Şcoala noastră formează cetăţeni cu un comportament responsabil, în spiritul normelor 

democratice şi comunitare europene. 

În concordanţă cu politica educaţională a MEN se va urmări realizarea idealului educaţional-

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane. 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară oferă absolvenţilor de gimnaziu o gamă 

diversificată de pachete educaţionale pentru liceu, care vor contura traseele educaţionale conectate la 

nevoile, dorinţele, aptitudinile, capacităţile intelectuale ale elevilor. 

Competenţe vizate pentru absolventul de liceu (derivate din misiunea şcolii) 

♦ capacitatea de a identifica şi rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din 

diferite domenii; 

♦ capacitatea de a valoriza rezultatele propriilor experienţe în scopul unei orientări 

profesionale pentru piaţa muncii şi /sau învăţământul superior; 

♦ capacitatea de a se integra în grupuri sociale diferite, familie, mediul profesional, 

prieteni; 

♦ capacitatea de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, demnitatea 

umană, schimbul liber de opinii, promovând o viaţă socială de calitate; 

♦ capacitatea de a se adapta cu uşurinţă noilor cerinţe ale societăţii europene; 

♦ capacitatea de a utiliza informaţii complexe într-un anumit context (de a comunica, de a 

gândi critic, de a lua decizii etc.). 
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V. ANALIZĂ (DIAGNOZĂ) 

 

1. CONTEXTUL EUROPEAN 

 

Printre inițiativele europene relevante în domeniul educației și al formării profesionale sunt: 

 EFVET – Forumul European al Educaţiei şi Învăţământului Profesional şi Tehnic 

 Cadrul European al Calificărilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (EQF) 

 Sistemul European de credite transferabile pentru formarea profesională (ECVET)   

 Europass 

 Reţeaua Europeană pentru politica de orientare profesională pe tot parcursul vieţii (ELGPN)
 

 Carta Europeană a Calităţii pentru Mobilitate  

Prioritățile de lucru cuprinse în raportul comun 2012 al Consiliului și al Comisiei privind punerea 

în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale (ET 2020) sunt: 

1. Educația școlară: 

- accelerarea investițiilor și a reformelor;  

- prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii; 

- creșterea procentului de absolvire a învățământului terțiar; 

-  dezvoltarea strategiilor și resurselor pentru învățarea pe tot parcursul vieții. 

2. eLearning: 

- dezvoltarea strategiilor și resurselor pentru eLearning ca “educația viitorului”; 

- educaţia în domeniul mass-media în mediul digital. 

3. Învățarea limbilor moderne: 

- aplicarea cadrului european privind competențele lingvistice;  

- promovarea diversității lingvistice. 

4. Mobilitatea în scop educațional: 

- creșterea finanțării prin programe europene; 

- utilizarea a instrumentelor europene care favorizează  transparența (CEC, 

ECTS/ECVET și Europass); 

- promovarea mobilității transnaționale; 

- creșterea  numărului de beneficiari. 

5. Noi competențe și locuri de muncă: 

a. actualizarea periodică a competențelor; 

b. anticiparea și evaluarea cererii de competențe și a capacitatății de inserție profesională a 

absolvenților;  

c. concentrarea asupra unor sectoare-cheie, de exemplu TIC.  
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2. CONTEXTUL PRIORITĂȚILOR PROGRAMULUI DE GUVERNARE 

 

 Obiectivele prioritare ale Programului de Guvernare pentru domeniul educației (perioada 

curentă de programare strategică 2017-2020), sunt: 

● Implementarea Bibliotecii Școlare Virtuale.  

● Realizarea/utilizarea la nivel național a catalogului electronic,  

● Achiziţionarea de echipamente TIC pentru şcolile gimnaziale în baza unor proiecte pilot,  

● Îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wireless campus, cu prioritate în 

școlile gimnaziale (2.000 de școli) 

 • Crearea unei culturi digitale în procesul de predare – învățare – evaluare 

  Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ 

  Asigurarea politicilor de echitate socială 

  Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală,  

intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii  

  Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, 

către mediul social, economic şi cultural 

  Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de 

dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active  

  Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile 

de educaţie şi de formare profesională 

  Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare 

socio-economică 

  Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional 

  Permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românescă 

  Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic 

  Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional 

  Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor 

studii și analize 

  Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi  a principiului responsabilităţii  

publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii 
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  Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel 

ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a  forţei de muncă, bazate pe cunoaştere 

 Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie 

  Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în 

vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate 

  Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de 

finanţare private 

  Respectarea principiului dialogului social 

  Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile și  

iniţiativele comune în domeniul educaţiei, cercetării, atât la nivelul Uniunii, cât și în afara 

acesteia (colaborarea cu Asia, Australia, America Latină, America de Nord și Africa) 

  Creșterea rolului României în acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei altor ţări, în 

vederea atingerii obiectivelor asociate iniţiativei Education for All, iniţiativă susţinută de 

ONU și coordonată la nivel global de UNESCO. 
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3. CONTEXTUL LA NIVELUL JUDEȚULUI ARAD 

 

Analizând evoluţia populaţiei şcolare în perioada 2011-2016 se poate observa o scădere a 

populaţiei şcolare. Se observă o scădere a numărului de elevi în învăţământul de masă şi o creştere a 

numărului de elevi în învăţământul special şi vocaţional. 

Evoluția efectivelor de elevi 

Anul 

Număr elevi 

învăţământ de 

masă 

Număr elevi 

învăţământ special 

Număr elevi 

învăţământ 

vocaţional 

Total 

2011 - 2012 65826 804 909 67539 

2012-2013 65379 788 940 67107 

2013-2014 63893 803 916 65612 

2014-2015 63021 777 1004 64802 

2015-2016 61974 828 1382 64184 

 

Evoluția rezultatelor la evaluările și examenele naţionale- examenul de bacalaureat 

Anul Procent promovaţi Nr. candidaţi evaluaţi 
Nr. candidaţi cu medii 

peste 5 

2011 37.46% 4455 1677 

2012 40.23% 4159 1673 

2013 49.58% 3928 1952 

2014 51.82% 3103 1608 

2015 60,73 3319 2017 

Se constată o creștere a procentului de promovabilitate de la an la an. 

Piaţa muncii 

Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare 

economică manifestată prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, menţinerea şomajului 

la valori relativ constante (cu excepţia perioadelor de recesiune economică), dar şi creşterea şomajului 

de lungă durată. 
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Principalele aspecte identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă sunt: 

- tendinţa de scădere a populaţiei ocupate; 

- creşterea numărului de şomeri înregistraţi şi a femeilor; 

- creşterea ratei şomajului: 

- numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la grupa de vârstă 40-49 şi în cazul femeilor; 

- pondere ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate industria prelucrătoare; 

-evoluţie constantă de creştere a populaţiei ocupate în servicii (comerţ, transport, depozitare, 

comunicaţii şi tranzacţii imobiliare); 

- ponderi scăzute în domeniul intermedieri financiare şi hoteluri şi restaurante. 

 

4. ANALIZA PEST(E) 

 

Prin această analiză s-au identificat următoarele influenţe asupra activităţii Colegiului 

Tehnologic de Industrie Alimenatară Arad: 

Factori politici: 

-Strategiile de dezvoltare ale judeţului Arad, precum şi a regiunii Vest apropie şcoala de 

comunitate prin adoptarea unor decizii care valorifică potenţialul acesteia, atât în domeniul 

administrativ, cât şi financiar; 

-existenţa unor strategii care conduc la adaptarea învăţământului românesc la standardele 

europene; 

-finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială (“Bani de liceu”, “Bursă 

profesională”, “Euro 200”); 

-existenţa programelor de finanţare din educaţie pentru formarea profesională, pregătirea şi 

perfecţionarea cadrelor didactice; 

 

Factorii economici: 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu agenţii economici au avut  în vedere următoarele: 
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- efectuarea pregătirii practice a elevilor; 

- cadru legal de elaborare a curriculum-ului în dezvoltare locală; 

- facilitarea accesului la tehnologii moderne şi echipamente; 

- formarea şi dezvoltarea  competenţelor cheie şi specializate  la elevi şi cadre didactice; 

- identificarea oportunităţilor pentru angajare; 

- cadrul legal de elaborare a  convenţiei cadru de practică împreună cu partenerul de practică; 

- Unităţile şcolare sunt încurajate să intre pe piaţa ofertanţilor de formare continuă a adulţilor. De 

remarcat faptul că majoritatea programelor de formare se desfăşoară în parteneriat cu agenţi 

economici. Se impune dezvoltarea capacităţilor instituţionale aferente educaţiei adulţilor, deşi 

oferta actuală este mult subdimensionată faţă de cerere, mai ales în condiţiile în care există 

suport financiar asigurat prin POS DRU. 

 

Factori sociali 

-aşteptările comunităţii de la şcoală; 

-creşterea numărului de elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, a numărului de familii 

monoparentale, conduc la creşterea ratei absenteismului, a abandonului şcolar a numărului de 

cazuri de delincvenţă juvenilă; 

-fluctuaţiile demografice are efecte asupra cifrei de şcolarizare; 

-posibilitatea dezvoltării parteneriatelor cu mediul academic facilitează: multiplicarea 

abordărilor pedagogice şi îmbunătăţirea managementului organizaţiilor pentru educaţia 

adulţilor (cadrelor didactice), oferă alternative educaţionale pentru adulţi, fac posibilă utilizarea 

reciprocă şi dezvoltarea bazei didactico–materiale; derularea de activităţi şi acţiuni ştiinţifice şi 

instructiv educative;  

Factori tehnologici: 

-prin introducerea practicilor educaţionale, SEI, AEL, se modernizează actul educaţional; 

-progresul ştiinţific determină, chiar obligă, elevul să înveţe pe tot parcursul vieţii; 

-utilizând tehnologiile moderne de comunicare se facilitează promovarea imaginii şcolii, a 

ofertei educaţionale, activităţile şcolii (site-urile şcolilor), a rezultatelor etc.; 

-tehnologiile moderne de comunicare facilitează transmiterea informaţiilor în timp foarte scurt. 

 

6. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

În centrul analizei noastre permanente stau grupurile ţintă: elevi, profesori, părinţi, punctul de 

plecare constând în nevoile de pe piaţa muncii şi a măsurii în care şcoala are resursele necesare pentru 

a răspunde acestor nevoi. În cadrul şcolii pot fi evidenţiate mai multe grupuri de interese, cu statut de 

echipă, subordonate în totalitate interesului general al şcolii. Se pot menţiona, în acest sens, cel al 
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elevilor, profesorilor, părinţilor, managerilor şi al reprezentanţilor comunităţii locale. Între aceste 

echipe există interacţiune şi comunicare continuă şi diversificată şi credem că acesta este secretul 

performanţelor pe care le-a obţinut şcoala noastră în implementarea reformei la toate nivelurile, cât şi 

în îndeplinirea atribuţiilor manageriale. 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad oferă elevilor, pe lângă serviciile educaţionale 

în profil, o amplasare favorabilă în municipiu, un corp profesoral competent, prioritate pentru ofertele 

educaţionale din domeniul industriei alimentare, parteneriate educaţionale locale, regionale şi 

internaţionale eficiente, adaptarea la schimbarea nevoilor agenţilor economici din zonă, un 

management eficient, o multitudine de oferte de servicii extracurriculare oportune pentru elevii şcolii. 

 

5.1.  Analiza rezultatelor anului şcolar 2017– 2018 

 

Evoluţia rezultatelor la examenul de bacalaureat  

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 

B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 151 180 143 

     -pe sexe 
masculin 73 78 52 

feminin 78 102 91 

Promovaţi la 

examenul de 

bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care : 28 41 28 

     -pe sexe 
masculin 14 18 8 

feminin 4 23 20 

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care : 21% 22,78% 20% 

     -pe sexe 
masculin 

19,1% 

 
23,08% 15,38% 

feminin 5,12% 22,55% 22% 

 

Sursa:Secretariatul şcolii 

   

  Certificarea competenţelor profesionale- nivelul 4- învăţământul liceal- promovabilitate în 

procent de 100%; 

 

Rezultate obţinute la olimpiadele, concursurile şcolare: 

 

Specializarea:  Tehnician veterinar  

 

Mentiune,  elevul Bibarţ Marius, clasa a XI a  D,  etapa naţională, coordonat prof. Hotăran Floarea, 

prof.Vlad Gheorghina; 

Premiul I,  elevul Bibarţ Marius, clasa a XI a D, etapa judeteană coordonat prof. Hotăran Floarea, prof 

Bereneanț Ana, prof. Vlad Gheorghina; 
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Premiul II,  eleva  Slavita Ruth Sara, clasa a XI a D ,etapa judeteană, coordonată  prof. Hotăran 

Floarea, prof Bereneanț Ana, prof. Vlad Gheorghina; 

Premiul I,  elevul Mădărăsan Răzvan, clasa a XI a D, etapa judeteană, coordonat prof. Hotăran Floarea, 

prof Bereneanț Ana, prof. Vlad Gheorghina; 

Mențiune I,  elevul Dologa Casian, clasa a XII a D, etapa județeană coordonat prof Hotăran Floarea , 

prof. Vlad Gheorghina, prof Coman Lențica; 

 Mențiune II,   eleva Micescu Corina, clasa a XII a D, etapa județeană  coordonată de  prof.Hotăran 

Floarea , prof. Vlad Gheorghina, prof Coman Lențica; 

Mențiune III,  elevul Micescu Sebastian, clasa a XII a D, etapa județeană oordonat de  prof.Hotăran 

Floarea , prof. Vlad Gheorghina, prof Coman Lențica; 

 

 

 Specializarea: Tehnician analize produse alimentare 

 

Menţiune – eleva Bupte Denisa, clasa a XI a A, etapa naţională, Suceava coordonată de prof.Stanciu 

Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura; 

Premiul I – eleva Bupte Denisa, clasa a XI a A, etapa județeană, coordonată de prof.Stanciu Mihaela, 

prof. Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura; 

Premiul II – eleva Bucătaru Oana  Adelina, clasa a XI a, etapa județeană, coordonată de prof.Stanciu 

Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof.Șiclovan Laura; 

Premiul III – eleva Miclea Aurica Monica, clasa a XI a B, etapa județeană, coordonată de prof.Stanciu 

Mihaela, prof. Simedru Viorela, prof.Șiclovan Laura; 

Mențiune I – elevul Brădean Constantin Laurențiu, clasa a XI a A, etapa județeană, coordonat de prof. 

Stanciu Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof. Șiclovan Laura; 

Premiul I – eleva   Ciurdăraș Marinela, clasa a XII a A, etapa județeană, coordonată de prof. Stanciu 

Mihaela, prof. Cotăescu Claudia; 

Premiul II – eleva Panin Teodora Denisa, clasa a XII a B, etapa județeană, coordonată de prof. Stanciu 

Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof. Șiclovan Laura; 

Premiul III – eleva Rațiu Larisa Paula clasa a XII a B, etapa județeană, coordonată de prof. Stanciu 

Mihaela, prof. Sauliuc Anda, prof. Șiclovan Laura. 

 

 Specializarea: Tehnician Agricultură ecologică   

Mențiune, elevul Cojocaru Bogdan ,clasa a XII a E,  faza județeană; coordonat. prof. Barbură Aurel ,  

prof.Țurlea Ovidiu 

 

Disciplina chimie 
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Premiul III  elevul Săcuian Sebastian, clasa a IX a B la Concursul Petru Poni, chimie,  etapa 

județeană, coordonator prof. Lazea Maria Mirabela 

Mențiune   eleva Toderici Simina, clasa a IX a B la Concursul Petru Poni, chimie,  etapa județeană, 

coordonator prof. Lazea Maria Mirabela 

Premiul III  elevul Bibarț Marius, clasa a XI a D la Concursul Petru Poni, chimie,  etapa județeană, 

coordonator prof. Pleș Titiana  

 

Disciplina Istorie 

Mențiune,  eleva Slavita Ruth-Sara, din clasa a XI a D  la Concursul Național “Memoria Holocaustului, 

etapa  județeană, coordonator prof. Golda Carmen 

 

Rezultate obţinute în plan științific: 

-PREMIUL I- - elevele Ciule Francesca Ionela și Lonțiș Romina, clasa a IX-a D, la concursul național 

„Chimia- Ştiinţă sau magie?”, organizat de Clubul Copiilor Mediaş (CAEN 2017 nr. 

26402/22.01.2018, Anexa A, domeniul Științific, poziția nr. 21) 

Rezultate obţinute la concursuri extrașcolare: 

Aria curriculară Limbă şi comunicare 

 

Premiul III   eleva Răşinar Melisa, clasa  a X a D la Concursul "Je parle francais” organizat în 20  

martie 2018, coordonator,  prof. Pop Lavinia 

Premiul II  eleva  Oriaku Victoria, clasa  a X a D la Concursul "Je parle francais” organizat în 20  

martie 2018, coordonator,  prof. Pop Lavinia 

 

Aria curriculară Om și societate  

Premiul I    eleva Marchiș Roxana din clasa a IX  a B la Concursul” Hristos în școală”,  secțiunea  

pictură, coordonator prof. Tolea Florina 

Mențiune   eleva Ardelean Andreea  din clasa a X a C la Concursul regional din cadrul Simpozionului 

international ”Experimentăm, cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm”- secțiunea Creație artistică- 

creație literară, coordonator prof. Tolea Florina 

 

Aria curriculară Tehnologii 

Premiul I eleva Dema Diana Bianca clasa a XII-a B, Concursul Regional din cadrul  Simpozionului 

internațional  ”Experimentăm, cercetăm, analizăm, aplicăm şi comunicăm””, cu luctarea”Amprente de 

culori în timp”,  secțiunea Creație artistică, coordonator prof. Carțiș Crina 

Premiul II eleva Rățoi Ana Maria, clasa a IX a B la Concursul Alege! E dreptul tău! etapa județeană, 

coordonator prof. Sauliuc Anda 
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Alte realizări ale anului şcolar 2017-2018 sunt următoarele: 

- implementarea proiectului din cadrul programului Erasmus +, Acţiunea cheie 1- 

Educaţie şcolară, nr.-ul 2017-1-RO01-KA101-036297 cu titlul “Lecții atractive, elevi 

mai buni”; 

- scrierea, aplicarea și aprobarea finanțării proiectului de mobilități VET 2018-1-RO01-

KA102-047628 cu titlul "Abilities 4 Future in Food Processing" (Abilități pentru viitor în 

procesarea alimentelor) din Programul Erasmus+; 

- scrierea şi aplicarea proiectului R.O.S.E. și obținerea finanțării proiectului; 

- finalizarea formării continue a cadrelor didactice atât prin programele de perfecţionare 

periodică, cât şi prin cursuri în domeniul educaţiei, precum și participarea la proiectul 

finanțat prin programul Erasmus+ de formare/ mobilitate a cadrelor didactice ”Lecții 

atractive, elevi mai buni!”- 18 cadre didactice formate 

- menţinerea de relaţii profesionale şi culturale cu instituţiile statului; 

- continuarea unor schimburi de experienţă şi activităţi culturale cu alte şcoli din 

municipiul şi judeţul Arad; 

- dezvoltarea de parteneriate de colaborare cu diferite instituţii locale; 

- parteneriat cu Centrul Național de Training Eduexpert Craiova pentru formarea 

cadrelor didactice- 4 cursuri gratuite de formare; 

- îmbogăţirea paletei de activităţi extracurriculare; 

-  s-a finalizat renovarea holurilor de la parter și de la etaj 

- s-au efectuat reparații în săli de clasă și laboratoare: laboratorul de biologie, sala 40, 

sala 49, precum și în sala festivă;  

- au fost recondiționate integral caloriferele din școală (spălare, decapare, montarea 

robineți, vopsire etc.) în vederea creșterii confortului termic și a redecerii cheltuielilor 

cu încălzirea;  

- s-a verificat și reparat instalația electrică a școlii 

- a fost recondiționată total balustrada de la intrarea principală în școală; 

- au fost efectuate lucrări de reparații la acoperișul clădirii care era în stare avansată de 

degradare 

- remedierea instalaţiei sanitare în toaletele fetelor și a băieților și dotarea grupului 

sanitar de la parter cu accesorii pentru persoanele cu dizabilități; 

- s-a renovat arhiva școlii și s-a realizat arhivarea documentelor conform normativelor; 

- pentru promovarea imaginii şcolii am achiziţionat un roll-up şi 2 panouri de 

promovare a rezultatelor elevilor; 
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- publicarea revistei şcolii “Treptele adolescenţei”- editarea acesteia în 350 de 

exemplare şi postarea acesteia în format electronic pe site-ul colegiului; 

- publicarea cărţii simpozionului internaţional “Cercetăm, analizăm, experimentăm, 

aplicăm şi comunicăm”, 220 de exemplare; 

- reorganizarea site-ului şcolii şi actualizarea pemanentă a acestuia; 

- s-a îmbunătățit dotarea bibliotecii cu 3 calculatoare, monitoare, sisteme audio șu cu o 

mutifuncțională; 

- au fost achiziționate licențe windows pentru calculatoarele din laboratorul de 

informatică; 

- atelierul de industrie alimentară a fost dotat cu un mixer profesional și cu un al treilea 

cuptor; 

- în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu au fost achiziționate 120 pupitre de o 

singură persoană și 250 scaune de lemn; 

- laboratorul de biologie a fost dotat cu un videoproiector; 

- arhiva școlii a fost dotată cu rafturi conform normativelor în vigoare și s-a demarat 

reorganizarea arhivei școlii și arhivarea;  

- s-a îmbogățit fondul de carte al bibliotecii;  

5.2. Calificări și curriculum 

Respectând obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune pentru formarea profesională, 

cerinţele pieţei şi pe cele ale elevilor, propunem următoarele calificări pentru cele patru 

nivele calificare profesională (nivele de pregătire): 

- învăţământ liceal - zi – ruta directă – profil Resurse naturale şi protecţia mediului 

(nivel de calificare IV): 

 Tehnician analize produse alimentare 

 Tehnician în industria alimentară 

 Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală 

 Tehnician veterinar 

 Tehnician în agricultură ecologică 

- învăţământ liceal – seral- profil Resurse naturale şi protecţia mediului (nivel de 

calificare IV): 

 Tehnician analize produse alimentare  

 Tehnician ecolog și protecția calității mediului 

 Tehnician în agricultură ecologică                                             

- învăţământ liceal – frecvenţă redusă – profil Real- specializarea: 

• Ştiinţe ale naturii. 
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Oferta noastră de formare este concretizată în raport cu nevoile de pe piaţa muncii, cu nevoile 

comunităţii locale, cu posibilităţile şcolii şi cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor. În acest sens, 

Curriculum în Dezvoltare Locală este orientat spre activitatea de protecţie a mediului, iar Curriculum 

la Decizia Şcolii vizează o mai bună pregătire socio-profesională a absolvenţilor noştri şi este orientat 

spre discipline care facilitează dezvoltarea competenţelor specifice. 

Oferta educațională 2018- 2019: 

LICEU ZI  clasa a IX-a 

Filiera TEHNOLOGICĂ 

Profil RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 Domeniul pregătirii de bază – INDUSTRIE ALIMENTARĂ: 

 Calificarea profesională TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE – intensiv 

engleză  
1 clasă – 28 elevi 

 Calificarea profesională TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ  

1 clasă – 28 elevi 

 Calificarea profesională TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA PRODUSELOR DE 

ORIGINE ANIMALĂ  
1 clasă – 28 elevi 

 

Domeniul pregătirii de bază – AGRICULTURĂ: 

 Calificarea profesională – TEHNICIAN VETERINAR – intensiv engleză 

1 clasă – 28 elevi 

 Calificarea profesională – TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 

1 clasă – 28 elevi 

LICEU ZI  clasa a IX-a, şcoală profesională 

Domeniul pregătirii de bază – INDUSTRIE ALIMENTARĂ: 

Calificarea profesională  BRUTAR-PATISER PREPARATOR PRODUSE 

FĂINOASE 

1 clasă- 28 elevi 

LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ  - Clasa a IX-a 

Filiera TEORETICĂ 

Profil REAL 

Specializarea - ŞTIINŢE ALE NATURII 

 1 clasă – 28 elevi 

LICEU SERAL - Clasa a XI-a  

Domeniul pregătirii de bază PROTECŢIA MEDIULUI 

Calificarea profesională TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI  1 

clasă – 28 elevi 

 

Proiectul planului de școlarizare s-a realizat în proporție de 87,5%, realizându-se cele 5 clase de 

liceu zi, clasa de a IX-a frecvență redusă și cea de a XI-a seral. Nu s-a realizat clasa a IX-a școală 

profesională zi. 

Măsuri care se impun: regândirea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019- 2020 

prin orientarea spre calificări în învățământul profesional, în acord cu cerințele de pe piața muncii. 

 

5.3. Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea de învăţământ 

Forma de învăţământ – zi 
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Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 

Anul scolar  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

Total populaţie şcolară, din care: 478 471 416 416 398 435 

     -pe sexe 
masculin 213 220 190 184 173 196 

feminin 299 265 251 232 225 239 

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea unde 

este situata scoala 218 211 186 178 195 220 

Total din alte localitati 260 260 230 238 203 215 

Total din urban 21 23 11 12 28 16 

Total din rural 239 237 219 226 175 199 

Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 478 471 416 416 398 435 

    -pe sexe 
masculin 213 220 190 184 173 196 

                                                       

feminin 299 265 251 232 225 239 

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 218 211 186 178 195 220 

Total din alte localităţi 260 260 230 238 203 215 

Total din urban 21 23 11 12 28 16 

Total din  rural 239 237 219 226 175 199 

Total în clasa a XII şi a XIII-a ruta progresivă, 

din care: 15      

    -pe sexe 
masculin 9      

                                                       

feminin 6      

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala       

Total din alte localităţi       

Total din urban       

Total din  rural 1      

Total din alte localităţi            

Total din urban        

Total din  rural        

  

Sursa:Secretariatul şcolii 

Forma de învăţământ – seral 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 

Anul scolar  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Total populaţie şcolară, din care: 125 101 70 63 57 72 

     -pe sexe 
masculin 54 40 37 31 23 31 

feminin 71 61 33 32 34 41 

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 83 53 47 49 38     47 

Total din alte localităţi 42 48 66 14 19 25 

Total din urban 6 2 47 2 4 4 

Total din  rural 36 46 19 12 15 21 

Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 48 48 47 63 57 72 

    -pe sexe masculin 12 16 23 23 23 31 
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feminin 36 32 24 34 24 41 

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 29 22 24 15 38 47 

Total din alte localităţi 19 26 23 14 19 25 

Total din urban 4  4 2 4 4 

Total din  rural 15 26 19 12 15 21 

Total în clasa a XII şi a XIII-a ruta progresivă, 

din care: 77 53 23 - - - 

    -pe sexe 
masculin 42 24 14 - - - 

feminin 35 29 9 - - - 

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 54 31 23 - - - 

Total din alte localităţi 23 22 - - - - 

Total din urban 2 - - - - - 

Total din  rural 21 20 - - - - 

Sursa:Secretariatul şcolii 

 

Forma de învăţământ – frecvenţă redusă 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 

Anul scolar  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Total populaţie şcolară, din care: 141 165 217 194 167 173 

     -pe sexe 
masculin 62 65 79 79 71 74 

feminin 79 100 138 115 96 99 

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 87 93 136 96 106 85 

Total din alte localităţi 54 72 82 98 61 88 

Total din urban 4 14 15 22 18 27 

Total din  rural 50 58 67 76 43 61 

Total liceu teoretic, din care: 141 165 217 194 167 173 

    -pe sexe 
masculin 62 65 78 79 71 74 

feminin 79 100 139 115 96 99 

  -după mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

 

din localitatea unde este 

situată şcoala 87 93 136 96 106 85 

Total din alte localităţi 54 72 81 98 61 88 

Total din urban 4 14 14 22 18 27 

Total din  rural 50 58 67 76 43 61 

Sursa:Secretariatul şcolii 

 

Pierderi pe cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare directă 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017- 2018 2018-2019 

Înscrişi în cls. a IX-a liceu 

tehnologic 
149 117 97 114 114 149 

Sursa:Secretariatul şcolii 

5.4.Cheltuieli publice/ elev 
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Anul Nivel de învăţământ 

Grupul Şcolar ( Colegiul) de Industrie Alimentară 

Arad 

Total 
Buget mii lei 

Naţional Local 

2013 Liceal 169,64 146 23,64 

2014 Liceal 195,15 168 27,15 

2015 Liceal 157,9 129 28,90 

2016 Liceal 87,66 59,8 27,86 

2017 Liceal 115,9 81,1 34,8 

 

 

Sursa: Contabilitatea şcolii 
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5.5. Resurse  

 

Resurse materiale 

 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară este alcătuit din 2 corpuri.  

Corpul principal este înfiinţat în 1887 şi are în prezent sediul pe strada Lucian Blaga nr. 15, iar corpul 

al doilea, ferma şcolară, este situată în Sânicolaul Mic pe strada Steagului nr. 91 şi cuprinde un atelier 

şi pista pentru conducere auto şi a tractorului.  

Dacă în corpul principal s-a investit foarte mult în perioada postdecembristă, ferma şcolară 

necesită reparaţii capitale şi modernizare.  

Capacităţi funcţionale: 

 Număr săli de clasă - 12 

 Număr cabinete - 12 

 Număr laboratoare – 6 

 laborator de fizică 

 laborator de chimie 

 laborator de biologie 

 laboratoare de informatică – 2 

 laborator de industrie alimentară 

 atelier de industrie alimentară 

Cabinet medical – 1 

Bibliotecă – peste 28.000 de volume şi evidenţă computerizată 

Sală festivă – cu o capacitate de 100 de locuri 

Sală de sport – 1 

Ateliere – 3 

Număr total de elevi în anul şcolar 2014 – 2015: 737 

Număr total de elevi în anul şcolar 2015 –2016:  699 

Număr total de elevi în anul școlar 2016 –2017:  673 

Număr total de elevi în anul școlar 2017 –2018:  622 

Număr total de elevi în anul școlar 2018- 2019:  675 

 

Număr de elevi / sală de clasă:  26 

Număr de schimburi: 2 

Privitor la resursele financiare, acestea provin de la: 

 buget  - 85%  
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 resurse extrabugetare atrase (taxe copii xerox, sponsorizări, donaţii, închirierea unor spaţii 

aprobate în C.L.M. Arad prin hotărârea nr.-ul 162/11.06.2014) - 15%, surse care în ultimii ani  

au ajutat la dezvoltarea şcolii. 

 În ultimii ani  cu bani alocați de către Primăria Municipiului Arad, s-au realizat următoarele: 

-înlocuirea tuturor geamurilor de pe coridoarele etaj- parter ale colegiului şi a pervazelor interior- 

exterior de pe coridoare, din sălile de clasă, cabinete, laboratoare etc.,   înlocuirea uşilor dinspre curţile 

interioare; 

-repararea şi zugrăvirea pereţilor de pe holurile parter- etaj, înlocuirea lambriurilor de la parter cu 

faianţă; 

-repararea, zugrăvirea şi vopsirea holului principal de la intrarea în şcoală; 

-renovarea și dotarea celui de al doilea cabinet de informatică; 

-renovarea și amenajarea sălii din mijloc a bibliotecii școlare; 

-renovarea și dotarea cabinetului psihopedagogic cu  mobilier; 

-renovarea a 6 săli de clasă și parchetarea a altor 4 săli de clasă; 

-amenajarea parțială a curții de mașini; 

-amenajarea spațiului verde al școlii și dotarea cu ustensile pentru întreținerea acestuia; 

-amenajarea unui spațiu pentru consilierea părinților; 

-renovarea arhivei, dotarea acesteia cu rafturi conform normativelor și efectuarea arhivării;  

-repararea parţială a instalaţiei electrice; 

-înlocuirea tuturor prizelor şi întrerupătoarelor din şcoală; 

-reparații ale grupurilor sanitare și dotarea acestora cu aparate pentru uscat mâinile și dozatoare de 

săpun; 

-igienizarea totală a școlii din bugetul local (curăţenie generală, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie); 

-dotarea tuturor sălilor de clasă cu table magnetice; 

-achiziționarea a 2 table SMART pentru laboratorul de informatică și cel de chimie; 

-dotarea școlii cu 8 videoproiectoare; 

-dotarea sălilor de clasă cu scaune cu șezut de lemn (260 scaune) și a cinci săli cu mese pentru elevi; 

-dotarea atelierului de industrie alimentară cu aparatură, ustensile, mobilier; 

-dotarea sălii de sport cu materiale sportive; 

-dotarea bibliotecii cu auxiliare didactice; 

-dotarea școlii cu rampe pentru persoanele cu disabilități; 

-dotarea cabinetului medical cu mobilier nou; 

-dotarea sălii profesorale cu dulap pentru corespondență și renovarea acesteia; 

-pentru promovarea imaginii şcolii am achiziţionat un roll-up şi 3 panouri de promovare a rezultatelor 

elevilor; 
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-publicarea cărţii simpozionului internaţional “Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi 

comunicăm”, în două volume, 220 de exemplare;  

-realizarea de  proiecte cu finanțare externă: 

         -proiectul de mobilitate finanțat prin programul Erasmus + “Lecții atractive, elevi mai buni”- 

grant de 41040 Eu; 

          -depunerea documentației pentru proiectul ROSE, implementat de către MEN, finanțat de către 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare- grant de 152500 Eu eşalonat pe 4 ani și 

aprobarea finanțării acestuia; 

          -parteneriatul cu “Școala de valori” în cadrul proiectului “Raftul cu experiențe”- şcoala a fost 

sponsorizată cu un laptop și videoproiector; 

-parteneriat cu Centrul Național de Training Eduexpert Craiova pentru formarea cadrelor didactice- 6 

cursuri gratuite de formare; 

-Asociația Litteratus- dotarea școlii cu o parte din scaunele și mesele pentru elevi şi  publicarea revistei 

şcolii “Treptele adolescenţei”- editarea acesteia în 350 de exemplare; 

-autofinanţare: copii xerox cursuri, închirieri spaţii disponibile, sponsorizări; 

-parteneriate cu Poliția Timiș și Universitatea de Vest din Timișoara (tabere gratuite pentru elevi); 

-au fost sponsorizate activități extracurriculare, cum este de exemplu Balul Bobocilor care se 

organizează anual; 

Am utilizat fondurile alocate şcolii, prin contractarea licitaţiilor pe platforma SEAP. 

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară pune la dispoziţia elevilor 49 de calculatoare 

legate în reţea, două servere, o imprimantă, acces nelimitat la Internet, alte 12 calculatoare, 8 

videoproiectoare, 2 table SMART şi 41 table magnetice. De asemenea, cadrele didactice au la 

dispoziţie 11 calculatoare, 18 imprimante şi 2 copiatoare repartizate la nivelul catedrelor. Mai 

dispunem de 2 videoproiectoare, ecrane pentru videoproiectoare şi  aparate audio-video. Toată această 

aparatură se utilizează şi pentru predarea în sistemul e-learning. În ce priveşte celelalte discipline, 

dotarea faţă de cerere este de 70% ( fizică, chimie, biologie, microbiologie). La unele discipline 

dotarea este slabă (40%): limba română, istorie, ştiinţe socio-umane etc. 

În general gradul de utilizare al materialelor este bun şi foarte bun.  

Dispunem de o sală de sport, dotată cu spaliere, coşuri pentru baschet, saltele şi alte accesorii 

necesare desfăşurării orele de educaţie fizică şi sport.  

Pentru îmbunătăţirea dotării cu materiale şi resurse didactice ar fi necesară repararea unor săli, 

schimbarea mobilierului şi dotarea cu materiale adecvate noilor programe.  

Ne propunem ca în anul școlar 2018-2019 să realizăm renovarea pereților exteriori și a 

subsolului clădirii, pavarea curţilor interioare, recondiţionarea pavajului de pe coridoare parter- etaj, 

repararea ușilor de la intrarea în școală, a ușilor care separă coridoarele interioare și a tocurilor 

acestora, schimbarea pupitrelor elevilor în cinci săli de clasă, repararea integrală a acoperişului, 
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extinderea instalației electrice, repararea a cinci săli de clasă și a laboratorului de fizică, renovarea/ 

repararea pereților sălii festive și înlocuirea geamurilor acesteia. 

Vom solicita Primăriei Municipiului Arad să urgenteze demararea lucrărilor de reabilitare a 

clădirii exterioare. 

Totodată ne propunem implementarea proiectului 2018-1-RO01-KA102-047628cu titlul 

"Abilities 4 Future in Food Processing" (Abilități pentru viitor în procesarea alimentelor) din 

cadrul Programului Programului Erasmus+, proiecte de mobilitate în domeniului Învăţământ 

Profesional şi Tehnic Acţiunea Cheie 1 Mobilităţi pentru Învăţare derulat prin Agenţia Natională 

pentru programe comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naționale și derularea simpozionului internaţional “Cercetăm, analizăm, experimentăm, 

aplicăm şi comunicăm”, ediția a  V-a. 

 Resurse umane 

 În anul şcolar 2018-2019 la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară funcţionează un 

număr de: 

-42 cadre didactice:  37 titulari- 8,10%, 5 suplinitori- 11,90%; 

- 6 personal didactic-auxiliar; 

- 4,5 personal nedidactic,  

care urmăresc pregătirea educativă şi profesională a 675 elevi. 

Nivelul de pregătire al cadrelor didactice: 

-  3 cadre didactice au obţinut titlul de doctor în specialitate- 7,14%,  

-  31 au gradul didactic I-  73,80%,  

- 5 au gradul didactic II- 11,90%,  

- 1 definitiv- 2,38%; 

- 2 debutant- 4,76%.  

În perioada 1996- 2018 au ieşit din sistem, prin pensionare, 21 cadre didactice şi au venit colegi tineri 

prin concurs sau transfer, fapt care a condus la o scădere a mediei de vârstă a personalului didactic din 

unitatea şcolară.  

Cadrele didactice din aria curriculară tehnologii sunt specializate în domenii ca: industria 

alimentară, zootehnie, medicină veterinară, ecologie şi protecţia mediului, mecanică agricolă, 

agricultură şi horticultură.  

Orele de instruire practică se desfăşoară atât în cadrul laboratoarelor de specialitate, cât şi la 

agenţii economici, parteneri de activitate şi în atelierul de industrie alimentară, nou înfiinţat.  

Doamna profesoară Olariu Lavinia a câştigat un proiect de mobilitate individuală Comenius şi 

în anul şcolar 2012- 2013.  
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În anul școlar 2015– 2016 s-a câștigat şi derulat proiectul Erasmus+ Acțiunea cheie1 Mobilități 

de formare profesională „Triada <Formal – Non-formal- Informal> în abordarea europeană a 

învăţământului tehnologic”, Portugalia, responsabil Sauliuc Anda.  

În anul școlar 2017– 2018 s-a câștigat şi derulat proiectul Erasmus+ ”Lecții atractive, elevi mai 

buni!”, proiect nr. 2017-1-RO01-KA101-036297, Jaen, Spania, responsabil Ghinga Iulia.  

În anul şcolar 2015- 2016 s-a derulat simpozionul internațional „Cercetăm, analizăm, 

experimentăm, aplicăm şi comunicăm”, cuprins în calendarul IŞJ Arad.  

În anul şcolar 2016- 2017 s-a derulat simpozionul internațional „Cercetăm, analizăm, 

experimentăm, aplicăm şi comunicăm”,  inclus în CAERI 2017, poziția 1303. 

În anul şcolar 2017- 2018 s-a derulat simpozionul internațional „Cercetăm, analizăm, 

experimentăm, aplicăm şi comunicăm”,  inclus în CAERI 2018, poziția 1760. 

80% din personalul didactic al şcolii se preocupă de perfecţionare participând la cursurile de 

formare continuă acreditate, organizate de  C.C.D. şi de alte instituţii abilitate.  

 Diriginţii tuturor claselor de liceu zi îşi aduc aportul la realizarea de activităţi extracurriculare 

cât mai diverse. 

 Personalul didactic-auxiliar, format din secretar şef, contabil şef, informatician, laborant, 

bibliotecar şi funcţionar contribuie, de asemenea, la bunul mers al procesului instructiv-educativ. 

 Personalul nedidactic format dintr-un muncitor întreţinere, 2 îngrijitoare şi 2 portari se 

preocupă de paza şi  protecţia elevilor, de curăţenia spaţiilor de învăţământ şi de întreţinerea sălilor de 

clasă şi laboratoarelor. 

Relaţia dintre diferite categorii de personal este următoarea: 

 - relaţia director – personal se bazează pe principii democratice, realizându-se întregirea 

autorităţii instituţionalizate cu cea persuasivă. De asemenea, constatăm delegări de autoritate 

decizională pentru  diferite persoane din subordine ; 

- relaţia profesor – profesor, se bazează pe o comunicare multidirecţională  cu beneficii de 

partea ambelor părţi, atât în plan intelectual cât şi afectiv. 

Ambianţa din şcoală  este propice unui învăţământ de calitate, nefiind probleme de comunicare 

între membrii colectivului. 

 Baza materială a şcolii asigură şcolarizarea anuală a peste 675 de elevi cuprinzând formele de 

învăţământ:  

- liceu tehnologic (ciclul inferior şi ciclul superior / zi şi seral)  

- liceu- profil real (frecvenţă redusă) 

Relaţia dintre profesor şi elev este transformată într-un dialog permanent fără să fie exclusă 

autoritatea profesorului.  
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Datele statistice ale şcolii demonstrează că pregătirea elevilor care intră în sistemul nostru este 

medie şi pentru a obţine o calitate a acţiunii de învăţare este nevoie de o muncă susţinută a profesorilor 

noştri şi de o permanentă monitorizare şi consiliere a elevilor. 

Chiar dacă numărul de absenţe nemotivate a scăzut în ultimii ani, întâmpinăm greutăţi la 

clasele terminale. Motivele sunt fie lipsa supravegherii părinţilor, plecaţi în străinătate la muncă, fie 

situaţia financiară deficitară care conduce la imposibilitatea efectuării navetei (un număr mare de elevi 

navetişti). 

  Deoarece şcoala funcţionează şi va funcţiona ca un mediu de învăţare deschis, profesorii 

colaborează cu membrii comunităţii locale precum şi cu profesorii din alte şcoli. Prin Programele 

Comenius de mobilitate individuală şi Erasmus+ Acțiunea cheie1 Mobilități de formare profesională, o 

serie de colegi au participat la cursuri de perfecţionare şi schimburi de experienţă cu parteneri de la alte 

şcoli, atât din ţară cât şi din străinătate (Franţa, Spania, Italia, Portugalia, Anglia, Germania, Belgia, 

Polonia, Finlanda), urmând ca în acest an parteneriatul să se extindă şi prin implementarea unui proiect 

din cadrul programului Erasmus + Acțiunea cheie 1- educație școlară. 

Schimbările accelerate introduse de reformele din educaţie, pe de o parte şi cele din mediul 

economic şi social pe de altă parte, fac necesar un efort susţinut de adaptare din partea şcolii. Apar 

dificultăţi în ceea ce priveşte competenţele metodice necesare în abordarea relaţiei cu elevul, cât şi în 

aplicarea curriculumului în dezvoltare locală.  

In contextul actual al societăţii româneşti, cadrele didactice ale şcolii noastre au realizat 

necesitatea implicării mai active în evoluţia socio-profesională a propriilor elevi.  

Ca urmare, profesorii şcolii şi mai ales diriginţii s-au perfecţionat urmând cursuri de consiliere 

şi orientare profesională şi vocaţională. Rezultatele consilierii se reflectă favorabil în inserţia socio-

profesională a absolvenţilor noştri la care rata şomajului este sub media pe judeţ. 

 Propunându-şi dezvoltarea factorului uman, prin formarea în egală măsură de lucrători şi 

cetăţeni, conţinutul pregătirii în programul de reformă este structurat pe două componente principale: 

- pregătirea teoretică, de cultură generală (limba şi literatura română, matematică, ştiinţe 

ale naturii, educaţie fizică etc.) 

- pregătire tehnică şi  formare profesională.  

Resurse didactice 

Activităţile pe care profesorii noştri le întreprind la clasă, se desfăşoară utilizând: 

 calculatorul şi soft-urile educaţionale pentru diferite discipline 

 navigare pe internet 

 tablele SMART 

 aparate, machete, planşe, hărţi, atlase 

 vase, ustensile şi aparatură de laborator 

 videoproiector 
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 biblioteca şcolii 

Deşi, în comparaţie cu alte şcoli, suntem la un nivel satisfăcător în ceea ce priveşte dotarea, 

pentru a răspunde standardelor cerute actului de învăţare, ne propunem ca în următorii ani să 

îmbogăţim şi să perfecţionăm dotarea cu materiale şi resurse didactice cu sprijinul comunităţii locale, 

prin iniţiative proprii, cu resurse din venituri extrabugetare sau prin derularea de proiecte în vederea 

accesării fondurilor structurale. 

Activitatea la clasă se bazează pe materiale didactice auxiliare: 

 standarde de pregătire profesională; 

 curriculum pentru diferitele module studiate; 

 ghiduri metodologice pentru profesori şi pentru elevi; 

 culegeri de exerciţii şi probleme; 

 modele de subiecte de bacalaureat;  

 fişe de lucru. 

În elaborarea acestora, profesorii şi elevii şcolii noastre şi-au adus o reală contribuţie.  

Folosind toate aceste materiale şi resurse didactice care ţin cont de evoluţia diferitelor domenii, 

elevii pot aplica propriul lor mod de înţelegere a conţinutului, realizând „produse intelectuale” 

(proiecte, desene, eseuri de prezentare, teste, teme).  

 
 

 

5.6. Parteneriate şi colaborări 

Parteneriate cu agenți economici pentru efectuarea stagiilor de practică: 

Nr. 

crt. 

Agent economic Reprezentant 

1.  
SC Angelia SRL 

Csordas Angelia- Manager 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 2-4 

2. II Mihuța Iulia & 

Răzvan  

Adina Suciu 

Loc. Aluniș nr. 298, jud Arad 

3. Trifan Mariana 

P.F. 

Fast Food Mariana 

Tomoioagă Mariana 

Loc. Felnac, strada 2, nr.  

4. SC Salin 

Ciampolin SRL 

Borta Daniela 

Loc. Covăsânț, nr. 628, jud. Arad 

5.  Patiseria Zoky 

SRL 

Licay Fadiliy 

Arad, Piața Gării nr. 1 

6.  SC Gastro Laser 

SRL 

Popovici  Vasile 

Arad, (lângă lac Podgoria) 
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7.  Restaurant 

Argentina 

Internațional, 

Hotel Rusco 

Luchianov Lilia 

Loc Păuliș nr. 151 

8.  Mc Donald Deac Irina- director restaurant 

 

9.  SC Beniasmin 

Salem SRL 

Nichita Claudia Ana 

Calea Aurel Vlaicu nr. 10-12, Atrium Mall 

10. SC Central SA 

Restaurant 

Torcoș Florin 

Arad, Strada Horea nr. 8 

11.  I.I. Buzna Rodica 

Liliana 

Buzna Rodica Liliana   
Loc. Utviniș, comuna Zimandu Nou, Bloc B2, 

Scara C, Ap. 14 

12.  I.I. Letea Stelica Letea Stelica 

Loc. Zimandu Nou, nr. 451A 

13.  S.C. Sprinter 

S.R.L. 

Pârv Daniela 

Arad, Strada Retezat, nr. 2 A 

14.  S.C. Eduard 

Eurotrans S.R.L.  

Restaurant Iris 

Lupulescu Adrian 

Arad, Strada Căpitan Ignat, nr. 1 

 

15.  S.C. West Com 

Alexander S.R.L. 

Miclea Ioan 

Arad, Calea Radnei nr. 175 

16.  Casa Tineretului 

Vladimirescu, 

Căminul Cultural 

Vîrtaci Alexandra 

Loc. Vladimirescu, Strada Ștefan cel Mare nr. 4, 

jud. Arad 

17.  S.C. Flana Market 

S.R.L. 

Șandor Dana 

Arad, Strada Dunării nr. 84 

18.  I.I. Felix și Raul Dolga Izaura 

Arad, Calea Timișorii, nr. 121A 

19.  S.C. Jula S..L. Jula Elena 

Arad, strada Blanduziei nr.4 

20.  
SC Xemar SRL 

Racz Xenia,  

Arad, Calea Timișorii nr. 13,  

21.  S.C. 

AutoSuperService 

.L.  

Joldea Manuel- Director General,  

Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 202, Bloc  A9, 

Scara B, Apart. 3 

22. 
SC Naco SRL 

Ilona Ciprian 

Arad, Strada Ștefan cel Mare nr. 17 

23. SC Minu Pan 

Impex SRL 

Olari Daniel 

Strada Clujului nr. 193 

24. 
Fic&Fic Services 

SRL 

Câmpean Flavius 

Arad, strada Trenului nr. 3 ( în acte ) 

Arad, Calea A. Vlaicu nr. 202- Brutăria 

25.  SC Mimoza SRL Ganiner Iosif 

Loc. Vladimirescu, strada Crișan nr. 12 

26.  Alin & P Alpostar 

SRL 

Cionca Lia 

Loc. Periam, nr. 675 

 

Parteneriate cu instituţii, asociaţii, ONG-uri, universităţi, unităţi de învăţământ 

preuniversitar, la nivel local, naţional şi internaţional 

 



30 

 

Parteneriate cu instituţii, asociaţii, ONG-uri, universităţi, unităţi de învăţământ 

preuniversitar, la nivel local, naţional şi internaţional 

 

Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad- elevii noştri vizionând mai multe piese de teatru 

susţinute pe scena Teatrului Clasic, coordonator prof. Bulc Adriana; 

• Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “A.D. Xenopol”, Arad, elevii participând la diferite 

activități inițiate de aceasta ( întalniri cu personalități arădene, expoziții, spectacole); 

• Parteneriat cu Muzeul  Județean de Istorie Arad; 

• Parteneriat cu Poliţia Locală- în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar, 

precum şi în vederea reducerii absenteismului şi abandonului şcolar; 

• Parteneriat cu Poliţia Municipiului Arad - acţiuni derulate pe teme de prevenire a delincvenței 

juvenile; 

• Parteneriat cu Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad - vizite şi participări la acţiunile derulate de 

aceasta; 

• Parteneriat cu Universitatea “Vasile Goldiş” Arad, vizite şi participări la acţiunile derulate de 

aceasta; 

• Parteneriat cu Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Timișoara, vizite şi 

participări la acţiunile derulate de aceasta; 

• Parteneriat cu Asociaţia “Activ pentru comunitate”, Arad, proiectul “Ora de nutriţie”; 

• Parteneriat cu Asociaţia ”Cetatea Voluntarilor” Arad, proiectele “Cutia cu suflet”, “Coşul 

Iepuraşului”; 

• Parteneriat cu Asociaţia IKON – proiectul ”Alege viața!” ; 

• Parteneriat cu Asociaţia INTEGRA; 

• Parteneriat cu Organizația Tinerilor cu Inițiativă; 

• Parteneriat cu Fundația Humanitară Debora; 

• Parteneriat cu Asociaţia “Şcoala de Valori” Arad, proiectul “Raftul cu experienţe”; 

• Parteneriat cu Fundația Life Care; 

• Parteneriat cu BPW România și DGASPC; 

• Parteneriat cu Centrul Social Cantina Municipală Arad; 

• Parteneriat cu Asociaţia “Experienţa Multisport” Arad, proiectul “Maratonul şi 

Semimaratonul Aradului”;  

• Parteneriat cu Centrul Naţional de Training Eduexpert, formare continuă şi dezvoltare 

profesională; 

• Parteneriat cu Consiliul Britanic, Bucureşti, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară este 

Centru de Examinare Cambridge;  

•  Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară este Centru de Examinare ECDL şi CISCO. 

 

Proiecte derulate la nivel local, naţional şi internaţional 
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 Simpozionul internaţional “Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi comunicăm”, în 

parteneriat cu ISJ Arad și CCD Arad, precum și cu instituţii de învăţământ din țară și străinătate, 

la care au fost înscrise 138 lucrări din țară și străinătate, iar 10 au fost prezentate direct. În 

cadrul simpozionului s-a desfășurat și concursul regional inclus în CAERI 2018, poziția 1760, 

adresat elevilor, la care s-au înscris 23 echipe de elevi cu participare directă şi 37 echipe cu 

participare indirectă ; 

 Proiectul ROSE implementat de către MEN, finanțat de către Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare; 

 Proiect în cadrul programului bilateral al Asociației AREIS, cu participarea cadrelor 

didactice de la CTIA la Universitatea Szent Istvan Bekescsaba; 

 Implementarea proiectului ERASMUS+, proiect de mobilități VET 2018-1-RO01-KA102-047628 

cu titlul "Abilities 4 Future in Food Processing" (Abilități pentru viitor în procesarea alimentelor), 

Cipru; 

  Continuarea activităților proiectului Erasmus+ - ,,Lecţii atractive, elevi mai buni!”, care a fost 

implementat în anul școlar 2017-2018, în Jaen, Spania; 

 “Expoziţia culinară IndAlim 2018”, expoziție în scop caritabil, în cadrul“ Festivalului 

Național al șanselor tale” ; 

 Ziua Porților Deschise – activități cultural-artistice, activități practice, experimente ; 

 Târgul Educației- activități interactive pentru promovarea ofertei educaționale ; 

 Proiectul interjudețean ,,Știința pentru toți”  – experimente, lucrări practice la fizică, chimie, 

biologie; 

 Editarea unui nou număr al revistei școlii „Treptele Adolescenței ”; 

 Proiectul educațional ,,Școala de fericire”- Fundația Life Care; 

 Participarea voluntarilor şcolii, la activităţile desfăşurate în cadrul ,,Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară”; 

 ,,Aproape de semeni!”– reprezentanţii Consiliului Şcolar al Elevilor  au oferit daruri copiilor 

de la Centrul de Primire Minori; 

 ,,Șezătoare de Crăciun”- activitate cultural-artistică, dedicată sărbătorii Crăciunului; 

  ,,Ziua Educației”;  

  ,,Ziua europeană a limbilor străine”;  

  ,,Ziua Națională”;  

  ,,Ziua Absolventului”;  

  ,,Ziua Francofoniei”;  

  ,,Ziua Siguranței pe Internet”. 

Sursa: directorul adjunct, Coordonatorul pt. programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare 
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5.7. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 

 Orientarea şi consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenţii 

care impun o pregătire profesională de specialitate. La reuşita acestui proces contribuie munca în 

echipă a profesorului consilier, consilierului educativ, profesorilor diriginţi, dar şi a cadrelor didactice, 

la care se adaugă colaborarea cu C.J.R.A.E. Arad Arad, Poliţia Locală Arad, Poliția Municipiului Arad, 

universităţile din Arad şi Timişoara, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, asociații și 

fundații. 

Rolul orientării şi consilierii este de a ajuta elevii să se dezvolte armonios din punct de vedere 

fizic, psihic, social şi spiritual, precum şi de a-i ajuta să se integreze adecvat pe piaţa muncii şi în 

societate, în funcţie de caracteristicile acestora şi de propria personalitate, de propriile interese şi 

abilităţi. 

 Obiectivele orientării şi consilierii sunt dezvoltarea personală a elevilor, promovarea stării de 

bine, prevenirea inadaptării, orientării profesionale greşite şi a bolilor fizice şi psihice. 

 Necesitatea consilierii psihologice şi educative este susţinută de problematica vastă cu care 

această şcoală se confruntă: elevi cu părinţi divorţaţi, cu părinţi decedaţi, crescuţi de alte rude, 

instituţionalizaţi, cu disabilităţi fizice, provenind din familii cu statut socio-economic-cultural scăzut, 

neglijaţi de părinţi, abuzaţi fizic sau emoţional, cu tulburări de adaptare socială, cu tulburări 

emoţionale şi/sau comportamentale, cu absenteism, cu eşec şcolar/exmatriculaţi. 

În urma unei consilieri adecvate, aceste probleme ar dispărea sau ar fi atenuate în bună măsură. Din 

păcate există o serie de cauze care contribuie la ineficienţa consilierii şcolare, dintre care enumerăm: 

- numărul mare de elevi alocat unui profesor consilier şi, în consecinţă, resurse extrem de limitate de 

timp; 

- slaba solicitare a consilierii psihologice datorită prejudecăţilor; 

- neparticiparea părinţilor la consiliere, la lectoratele adresate lor şi la şedinţele cu părinţii, fie din lipsă 

de timp, fie din lipsă de interes sau datorită neînţelegerii adecvate a problemelor şi pasarea 

responsabilităţilor către şcoală; 

- resurse limitate de documentare şi specializare adecvată în domeniul consilierii;  

- resurse materiale insuficiente şi inadecvate. 

- pt. micşorarea barierelor dintre elevi şi profesori, în consecinţă pt. îmbunătăţirea relaţiei  profesor-

elev, a fost amenajat cabinetul de consiliere, pentru a putea fi desfăşurate o gamă mai atractivă de 

activităţi. 

Sursa: Coordonatorul pt. programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare 

5.8. Inserţia profesională 

În urma centralizării datelor primite de la diriginți, s-au constatat următoarele: 

Din totalul de 143 absolvenți, 106 au promovat în mai 2018, însemnând un procent de 74,13%, restul 

de 25,87% promovând clasa în luna iulie. 
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Din totalul de 129  absolvenți înscriși la bacalaureat (promoția curentă și promoțiile anterioare), un 

număr de 40 de elevi au promovat acest examen, respectiv 31%. 

 

 

 În promoția curentă, din totalul de 77 elevi înscriși la examenul de bacalaureat au promovat examenul 

28, respectiv 36,36%. 

 

 
 

31,00%

69,00%

Promovabilitate examen de bacalaureat
- 129 înscriși

- 40 promovați

Promovați Respinși



34 

 

Din totalul de 143 de absolvenți, un număr de 20 absolvenți își continuă studiile în învățământul 
universitar, respectiv un procent de 13,98% din totalul absolvenților, iar 5 își continuă studiile în 

învățământul postliceal, un procent de 3,49%. 

Un număr de 89 absolvenți sunt angajați pe piața muncii, respectiv 62,23%, un număr de 26 sunt 

neangajați, adică 18,18%. 

Un număr de 3 absolvenți sunt plecați la muncă în străinătate, procentul fiind de 2,09%. 

 

 
 

Sursa: responsabilul CEAC 
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6. ANALIZA SWOT 
 

 În rezolvarea analizei de nevoi am folosit procedura SWOT, care se referă la: 

- punctele tari şi slăbiciunile care caracterizează mediul intern al unităţii luată în studiu; 

- oportunităţile şi ameninţările din mediul extern al şcolii.  

De fapt este vorba de o viziune asupra viitorului în care se ţine seama de caracteristicile şcolii 

şi de o prognoză care se vrea suficient de probabilă privind  ameninţările şi oportunităţilor care se vor 

manifesta în mediul social, economic şi politic al acestora. 

Pentru a creiona cât mai edificator care sunt nevoile indivizilor privind formarea şi reconversia 

profesională pe toate palierele învăţământului preuniversitar, colegiul tehnologic a uzitat de 

următoarele mijloace şi surse de informare ştiinţifică aplicabile populaţiei şcolare şi în rândul 

comunităţii: 

 - documentele scrise ale MEN;  

 - Direcţia pentru Agricultură și Industrie  Alimentară;  

 - CCIA Arad, AJOFM Arad, CJRAE Arad care cuprind referiri la cercetări şi studii de ocupare 

şi formare profesională privind tinerii şi adulţii activi în marketingul ocupaţional sau educaţional; 

- interviuri nestructurate şi semi-structurate, bazate pe grile de interviu pentru părinţi, 

reprezentanţi ai autorităţii publice locale şi alte instituţii ale statului; 

 - lectoratele cu părinţii, ale profesorilor şcolii şi ale profesorilor diriginţi pe tema ocupării forţei 

de muncă şi a orientării profesionale; 

 - interviu de tip focus-grup cu elevi ai unor clase terminale. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

A)Oferta curriculară 

- unele calificări profesionale –unice în 

judeţ; 

-ofertă educaţională adaptată cerinţelor 

pieţei muncii din Arad şi judeţ, 

diversificată şi atractivă; 

- predarea intensivă a limbii engleză la 

calificarea profesională “Tehnician în 

industrie alimentară” şi “Tehnician 

veterinar”; 

-capacitarea unor colective de cadre 

didactice în elaborarea şi editarea de 

manuale, culegeri  şi cursuri care vin în 

ajutorul elevilor şcolii; 

-pentru fiecare nivel de şcolarizare şi 

calificare, şcoala dispune de întregul 

material curricular (planuri cadru, 

programe şcolare, auxiliare didactice, 

ghiduri metodologice, culegeri de 

probleme etc.) 

A)Oferta curriculară 

- utilizarea redusă a soft-urilor şi a platformelor e-

learning la alte discipline decât TIC; 

-desfăşurarea orelor de informatică şi laboratorului 

tehnologic cu clasa întreagă; 

-desfăşurarea instruirii practice cu întreaga clasă; 

-insuficienţa numerică a manualelor la anumite 

discipline; 

-inexistenţa manualelor la disciplinele din aria 

curriculară Tehnologii; 
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B) Resurse umane 

- personal calificat în proporţie de 

100% 

- ponderea cadrelor didactice titulare 

cu gradul I este de 73,8% 

- includerea cadrelor didactice în 

programe de formare continuă în 

proporţie de 80% 

- eficienţa echipei manageriale, există 

o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice (activitate 

structurată pe comisii şi arii 

curriculare)  

-ponderea cadrelor didactice cu 

performanţe în activitatea didactică 

este de 53% 

-relaţiile interpersonale (profesor- elev, 

conducere- subalterni, profesori- 

părinţi, profesori- profesori, 

conducere- părinţi, conducere- elevi) 

existente favorizează dezvoltarea unui 

climat educaţional transparent, 

stimultiv; 

-participarea a 50% din cadrele 

didactice ale şcolii la proiectul de 

mobilitate Erasmus+, în vederea 

perfecţionării și a 100% în activitățile 

de follow up 

B) Resurse umane 

- slaba motivare a personalului angajat datorită 

volumului mare de muncă; 

- scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţile extracurriculare reflectat de numărul mic 

al cadrelor didactice implicate în astfel de activităţi; 

- domiciliul elevilor situat în zone rurale, limitrofe 

municipiului Arad şi problemele create de navetă; 

-rata abandonului şcolar este de 1%, datorită 

elevilor rămaşi nesupravegheaţi de către părinţii 

plecaţi în străinătate sau de către părinţii preocupaţi 

mai mult de asigurarea unui venit material; 

-majoritatea elevilor deţin o pregătire iniţială slabă; 

-lipsa motivaţiei elevilor pentru a învăţa cauzată de 

numărul redus de locuri de muncă oferite 

absolvenţilor; 

-dezinteresul elevilor pentru promovarea 

examenului de bacalaureat, ceea ce a condus la o 

rată a promovabilităţii la bacalaureat sub media pe 

ţară.  

 

C) Resurse materiale şi financiare 

- baza materială bună pentru un 

învăţământ de calitate; 

- clădirea şcolii funcţională şi 

autorizată sanitar; 

- facilităţi pentru elevi şi cadre 

didactice:  

internet, bibliotecă, sală de sport,  

laboratoare de fizică, chimie, biologie, 

analize industrie alimentară, 

informatică, atelier de industrie 

alimentară, sală festivă, cabinet 

medical, cabinet psihopedagogic, 

cabinet Consiliere şi orientare, atelier 

mecanic; 

- școala este centru de examinare 

ECDL, CISCO, Cambridge; 

-asigurarea securităţii tuturor celor 

implicaţi în activităţile colegiului; 

- existenţa resurselor proprii de 

finanţare 

C) Resurse materiale şi financiare 

- nefolosirea la potenţial optim a  tuturor 

laboratoarelor şi cabinetelor; 

- dificultăţi în a proteja patrimoniul, numărul de 

posturi alocate personalului nedidactic fiind foarte 

mic; 

- lipsa unor ateliere dotate la standardele europene; 

- lipsă aparatură audio-video şi mijloace de 

proiecţie în toate cabinetele şi sălile de clasă; 

- clădirea şcolii necesită reabilitare în ceea ce 

priveşte pereţii exteriori, holul principal de la 

intrare şi acoperişul; 

-lipsa cantinei şi a unui internat necesar elevilor 

navetişti care reprezintă un procent ridicat în şcoală. 

 

D) Relaţii cu comunitatea 

- legătura şcolii cu diverşi parteneri 

economici, sociali, culturali; 

- implicarea Comitetului reprezentativ 

D) Relaţii cu comunitatea 

-implicarea unui număr redus de părinţi în 

activităţile derulate în şcoală; 

-număr redus de parteneriate, activităţi între şcolile 
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al părinţilor şi a comunităţii locale în 

probelemele şcolii; 

- implicarea Consiliului şcolar al 

elevilor în viaţa şcolii; 

- deschidere spre parteneriat intern si 

european; 

- implicarea agenţilor economici în 

dotarea, în propunerea şi realizarea 

planului de şcolarizare; 

- deschiderea spre dezvoltarea de 

proiecte şi programe curriculare, 

extracurriculare şi de loisir; 

- programe europene accesate de 

şcoală (Leonardo da Vinci, Erasmus 

+); 

- premii, menţiuni şi participări la 

concursurile pe meserii, olimpiadele şi 

concursurile judeţene şi naţionale 

-relaţii bune cu comunitatea (instituţii 

plublice, ONG-uri, asociaţii etc.) 

derulându-se astfel parteneriate şi 

activităţi pentru combaterea 

absenteismului, delincvenţei juvenile, 

consumului de droguri, parteneriate de 

voluntariat, de dezvoltare a spiritului 

civic şi responsabilizarea faţă de 

comunitate; 

-existenţa parteneriatelor cu 

universităţile arădene şi din Timişoara 

în vederea orientării carierei 

liceale şi cele gimnaziale; 

-programul încărcat al elevilor, multe ore pe 

săptămână, multe ore alocate deplasării la şcoală, 

datorită navetei, fac ca numărul elevilor implicaţi în 

activităţi extracurriculare, proiecte, parteneriate să 

fie relativ mic; 

 

 

OPORTUNITĂŢI DIN 

MEDIUL ŞCOLII 

AMENINŢĂRI CU CARE S-AR PUTEA 

CONFRUNTA ŞCOALA 

A)Oferta curriculară 

-spectrul larg de calificări profesionale; 

-accesul la informaţie şi la noile 

tehnologii din domeniu; 

-adaptarea curriculum-ului local la 

cerinţele pieţei muncii; 

-CDL care dezvoltă competenţe cheie 

transferabile necesare pentru integrarea 

socială, rapidă şi cu succes pe piaţa 

muncii;  

-dezvoltarea învăţământului seral şi a 

celui cu frecvenţă redusă pentru 

sprijinirea elevilor care depăşesc vârsta 

normală a şcolarizării;  

-identificarea oportunităţilor de formare 

a cadrelor didactice şi a personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic; 

-creşterea gradului de formare a culturii 

profesionale, adaptată la finalităţile 

A)Oferta curriculară 

-accesarea cu dificultate, datorită dezinteresului 

unor cadre didactice, a platformelor de e-learning; 

-nu toate laboratoarele şi sălile de clasă sunt dotate 

cu paratură IT şi audio- video. 
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fiecărei calificări profesionale 

B) Resurse umane 

-competenţa corpului profesoral în 

redactarea proiectelor educaţionale 

locale şi internaţionale; 

-perfecţionarea continuă a personalului 

didactic pe principiul că într-o şcoală 

învaţă deopotrivă elevii şi profesorii; 

-implementarea proiectului Erasmus + 

2017-1-RO01-KA101-036297 în vederea 

perfecţionării cadrelor didactice; 

-implementarea proiectului 2018-1-

RO01-KA102-047628 cu titlul "Abilities 

4 Future in Food Processing" (Abilități 

pentru viitor în procesarea alimentelor) 

în vederea efectuării stagiului de practică 

al elevilor; 

-disponibilitatea cadrelor didactice de a 

pregăti elevii suplimentar pentru a 

promova examenele de certificare a 

competenţelor profesionale şi de  

bacalaureat; 

-accesarea proiectului ROSE, 

implementat de MEN şi finanţat de 

BIRD pentru creşterea promovabilităţii 

elevilor la bacalaureat şi reducerea 

absenteismului; 

-atragerea unor elevi cu pregătire iniţială 

mai bună prin îmbunătăţirea activităţilor 

de promovare a ofertei educaţionale şi a 

imaginii şcolii; 

-şedinţe, lectorate cu părinţii de câte ori 

este nevoie; 

-întâlniri periodice ale cadrelor didactice 

şi conducerii cu membrii Consiliului 

Şcolar al Elevilor; 

-organizarea de cursuri postuniversitare 

pentru reconversia profesională a 

cadrelor didactice; 

B) Resurse umane 

- reducerea populaţiei şcolare pe seama situaţiei 

economice şi a abandonului şcolar cauzat de 

plecarea părinţilor în străinătate sau de faptul că 

mulți elevi sunt navetiști și au o situație materială 

care nu le permite să facă naveta; 

-creşterea ratei absenteismului cauzat de 

nesupravegherea elevilor de către părinţii plecaţi 

în străinătate sau care sunt supraaglomeraţi cu 

serviciul;  

-dezinteresul elevilor pentru a se pregăti în 

vederea promovării examenelor naţionale de 

bacalaureat; 

 

C) Resurse materiale şi financiare 

-valorificarea eficientă a bazei didactice 

şcolare; 

-atragerea de noi surse de finanţare; 

-implicarea elevilor în activităţi şi acţiuni 

de întreţinere şi creare a unui mediu 

educaţional motivant; 

-dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu 

Primăria Municipiului Arad; 

-implicarea şcolii în proiecte finanţate 

prin programul Erasmus+ sau în 

proiectul ROSE finanţat de BIRD 

-aplicarea și implementarea proiectelor 

din programul Erasmus+ 

C) Resurse materiale şi financiare 

-conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi 

întreţinerea spaţiilor şcolare; 

-finanţare slabă de la buget, ceea ce duce la 

degradarea spaţiilor şcolare; 

-folosirea insuficientă, de către cadrele didactice, a 

laboratoarelor şi atelierului; 

-limite în asigurarea resurselor financiare necesare 

organizării şi desfăşurării de activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare. 
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D) Relaţii cu comunitatea 

-dezvoltarea de proiecte şi parteneriate 

extraşcolare pentru a implica elevii în 

mod activ în viaţa şcolii, având ca 

rezultat reducerea absenteismului şi 

abandonului şcolar; 

-disponibilitatea unor instituţii de a veni 

în sprijinul şcolii; 

-realizarea unui parteneriat eficient 

şcoală- părinte- elev; 

-interesul firmelor de a recruta şi forma 

personal specializat; 

-realizarea de parteneriate cu agenţii 

economici în care aceştia să ofere burse 

suplimentare şi contracte de angajare la 

absolvire; 

-interesul universităţilor de a-şi prezenta 

oferta educaţională. 

D) Relaţii cu comunitatea 

-slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară; 

-instabilitatea socială şi economică a instituţiilor 

potenţial partenere, a agenţilor economici; 

-incapacitatea unor elevi de lua decizii referitoare 

la traseele de formare profesională; 

 

Principalele  aspecte care necesită dezvoltare şi care se desprind din analiza SWOT prezentată, 

concretizate în obiective şi ţinte în legătură directă cu misiunea şcolii vizând o perspectivă pe termen 

lung, sunt următoarele: 

 -  întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare; 

 -  racordarea ofertei educaţionale la social în vederea unei legături optime dintre şcoală şi 

nevoile sociale de pe piaţa  muncii; 

 - creşterea randamentului şcolar, prin îmbunătăţirea asigurării calităţii demersului didactic; 

 - extinderea şi diversificarea activităţilor de informare și consiliere profesională; 

 - extinderea parteneriatului existent şi adaptarea lui la noile condiţii socio-economice; 

 - educaţie prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

Concluzie 

Opiniile elevilor, părinţilor şi agenţilor economici confirmă faptul că activitatea pe care o 

desfăşurăm este înscrisă pe o traiectorie  de dezvoltare şi implicare şi că potenţialul şcolii ne permite o 

permanentă reînnoire şi adaptare. Prin asigurarea şi modernizarea bazei materiale, prin stabilitatea 

resurselor umane calificate şi deschise către nou, cu sprijinul comunităţii locale, putem asigura 

calitatea educaţiei. 
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VI. ŢINTE STRATEGICE 

 

 I. Asigurarea unui învăţământ de calitate şi creşterea calităţii actului educaţional 

 

O.S.1: Creşterea promovabilităţii la clasă şi la examenele naţionale- bacalaureat; 

O.S.2: Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la învăţătură: la clasă şi la olimpiade şi concursuri; 

O.S.3: Reducerea absenteismului în rândul elevilor; asigurarea siguranței în școală; 

O.S.4: Creşterea numărului de elevi implicaţi în proiectele şi activităţile extracurriculare ale şcolii; 

O.S.5: Centrarea demersului didactic pe dezvoltarea de competenţe şi valorificarea acestora prin 

învăţarea interdisciplinară; 

O.S.6: Creşterea gradului de implicare al agenţilor economici şi a comunităţii în creşterea calităţii 

actului educaţional; 

 

II. Dezvoltarea resurselor umane 

O.S.1: Facilitarea accesului cadrelor didactice la stagii de formare continuă prin programe UE; 

O.S.2: Facilitarea accesului cadrelor didactice la programe de formare acreditate; 

O.S.3: Asigurarea condiţiilor optime pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar, precum şi nedidactic; 

 

III. Reabilitarea clădirii şcolii şi dezvoltarea bazei materiale 

 

O.S.1: Alocarea de fonduri, de către Primărie, cu prioritate, pentru reparaţii de urgenţă; 

O.S.2: Modernizarea bazei materiale a şcolii; 

O.S.3: Atragerea de fonduri extrabugetare spre şcoală; 

 

IV. Promovarea imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale 

 

O.S.1: Promovarea imaginii şcolii; 

O.S.2: Promovarea ofertei educaţionale. 

 

2.5. GRUPURI ŢINTĂ: 

Beneficiari direcţi: elevii, cadrele didactice, didactic auxiliar şi nedidactic; 

Beneficiari indirecţi: părinţii, comunitatea locală; 

Alte părţi interesate: societatea civilă, partenerii economici şi instituţionali, instituţiile publice şi 

culturale locale.
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VIII. PLANUL OPERAŢIONAL 

  

I. Asigurarea unui învăţământ de calitate şi creşterea calităţii actului educaţional 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

RESURSE 

UMANE ŞI 

MATERIALE 

TERMEN 

(Surse de 

verificare) 

RESPONSABIL 

 

O.S. 1 Creşterea 

promovabilităţii la clasă 

şi la examenele 

naţionale- bacalaureat 

 

-Se implementează proiectul ROSE 

finanțat de MEN şi BIRD şi se vor 

derula activităţile prevăzute în 

proiect; 

-Se integrează instrumentele TIC 

în orele de predare învățare- 

evaluare pentru a crește 

atractivitatea orelor 

 

 

 

-Se realizează un grafic de 

pregătire remedială al elevilor; 

-Se realizează şedinţe cu părinţii pe 

şcoală, pe clase, în care aceştia sunt 

informaţi cu privire la programul 

de pregătire; 

-Se realizează prezenţa la orele de 

pregătire suplimentară, în caietul 

profesorului, iar acesta informează 

periodic dirigintele; 

-Dirigintele informează lunar, 

Implementarea 

proiectului R.O.S.E. și a 

integrării TIC în procesul 

de predare- învățare- 

evaluare ca urmare a 

participării cadrelor 

didactice la proiectul 

”Lecții atractive, elevi 

mai buni!” finanțat prin 

programul Erasmus+,  în 

vederea creşterii 

promovabilităţii elevilor 

la clasă cu 5% până la 

finalul anului şcolar 

2018- 2019 şi a 

promovabilităţii la 

examenele naţionale 

(bacalaureat), sesiunea 

iunie- iulie 2019, cu 5%. 

 

Creşterea numărului de 

elevi participanţi la orele 

Membrii CP 

Membrii CA 

Părinţi 

Elevi 

Parteneri 

Curriculum 

național 

Programe 

şcolare 

Auxiliare 

didactice 

Soft-uri 

educaţionale 

Aparatură IT, 

audio- video, 

de 

multiplicare, 

Consumabile 

Fonduri 

extrabugetare 

Septembrie 

2018, iar 

dacă se 

aprobă, 

conform 

graficului 

de activităţi 

 

septembrie 

(graficul) 

septembrie- 

octombrie 

(procese 

verbale) 

conform 

graficului 

(tabele 

prezenţă) 

lunar 

(înştiinţări) 

 

La fiecare 

Echipa de 

implementare; 

Cadre didactice; 

Parteneri 

 

 

 

 

Responsabil 

comisie 

perfecţionare şi 

formare continuă; 

Diriginţi; 

 

 

Cadre didactice 

 

 

Diriginţi 
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părinţii, cu privire la prezenţa 

copiilor lor la orele de pregătire; 

-Se realizează activităţi instructiv- 

educative centrate pe elev, în care 

se folosesc metode moderne şi 

activ- participative de predare- 

învăţare; 

-Planificările şi proiectele unităţilor 

de învăţare respectă programa 

şcolară, curricula, dar se vor adapta 

la nivelul elevilor; 

-Realizarea de ore în care elevii 

rezolvă probleme şi exerciţii după 

modelul celor de la bacalaureat, 

încă din clasa a IX-a; 

-Se elaborează şi se aplică lucrări 

scrise la clasele a XI-a şi a XII-a 

după modelul subiectelor de 

bacalaureat; 

-Ore în care se utilizează 

platformele electronice şi aparatura 

audio- video;  

 

-Întâlniri periodice între consilierul 

şcolar şi elevii cu dificultăţi de 

învăţare; 

-Se elaborează strategia de 

monitorizare şi evaluare a 

activităţilor; 

de pregătire pentru 

examenele naţionale cu 5 

% pe  parcursul anului 

şcolar 2018- 2019, prin 

derularea programului 

prevăzut în cadrul 

proiectului R.O.S.E. 

 

oră 

(proiecte, 

fişe) 

 

02.10 

(planificări) 

 

 

săptămânal 

(fişe de 

exerciţii) 

 

Semestrial 

(lucrările 

scrise) 

 

Minim 2 

lecţii/ clasă/ 

sem/discipli

nă 

săptămânal 

(fişele 

elevilor) 

septembrie 

(graficul) 

 

lunar 

(fişe de obs) 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

Cadre didactice 

Informatician 

 

 

Consilierul şcolar 

 

 

Director 

Director adjunct 

 

Responsabili arie 

curriculară 
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-Monitorizarea activităţii 

instructiv-educative la nivelul 

ariilor curriculare; 

-Se verifică ritmicitatea notării. 

lunar 

(rapoarte) 

 

Director, 

Comisia pentru 

verificare 

documentelor 

şcolare 

O.S. 2 Îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor la 

învăţătură la clasă şi la 

olimpiade şi concursuri 

-Aplicarea testelor iniţiale, 

corectarea acestora, analiza lor şi 

stabilirea unui plan de măsuri 

pentru eliminarea lacunelor 

elevilor; 

-Ore de predare/ învăţare şi de 

evaluare adaptate la nivelul 

elevilor; 

-Lucrul cu manualul, auxiliare 

didactice, fişe individuale de lucru; 

-Utilizarea platformelor 

electronice, 

 

 

 

 

 

-Studiu individual al elevilor în 

biblioteca şcolară; 

-Elaborarea unui grafic de pregătire 

pentru performanţă al elevilor; 

-Părinţii şi elevii sunt anunţaţi cu 

privire la existenţa unui program 

Îmbunătăţirea 

rezultatelor la învăţătură, 

materializate prin 

creşterea mediei generale 

cu 3% la finalul anului 

şcolar 2018- 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor la 

olimpiade şi concursuri 

şcolare cu 2% şi 

Cadre 

didactice, 

Elevi, 

Părinţi, 

Bibliotecar, 

Fişe de lucru 

individuale, 

Auxiliare 

didactice, 

 Soft-uri 

electronice, 

Volume de 

cărţi din 

biblioteca 

şcolară, 

Revista şcolii, 

Diplome, 

Venituri 

proprii  

Sponsorizări  

Septembrie 

(teste 

iniţiale, 

raport 

analiza) 

Oră de oră 

cf. orarului 

 

Cf. orarului 

(fişe indiv) 

Minim 2 

lecţii la 

clasă 

utilizând 

soft-uri ed./ 

semestru/dis

ciplină 

săptămânal 

(fişe 

bibliotecă) 

Septembrie 

(graficul, 

Procese 

Cadre didactice 

 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

Cadre didactice 

 

Cadre didactice, 

Informatician  

 

 

 

 

 

Bibliotecar 

Elevi  

Responsabil 

comisie 

perfecţionare şi 

formare continuă; 
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de pregătire pentru performanţă; 

-Participarea elevilor la olimpiade 

şi concursuri şcolare; 

-Prezentarea în revista şcolii, pe 

site-ul,  pe pagina de facebook a 

colegiului  şi la avizier a elevilor 

cu rezultate deosebite la învăţătură, 

la olimpiade şi concursuri, exemple 

de bună practică; 

 

 

-Acordarea de diplome şi premii 

simbolice elevilor cu rezultate 

deosebite, pentru a crea un cadru 

motivant, stimulativ. 

-Asistenţe la ore ale echipei 

manageriale, precum şi inter-

asistenţe. 

creşterea numărului de 

elevi participanţi la 

olimpiade şi concursuri 

şcolare cu 2% pe 

parcursul anului şcolar 

2018- 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea numărului de 

asistenţe la ore, ale 

echipei manageriale, cu 

minim 3 asistenţe până la 

finalul anului şcolar 

2018- 2019; 

Creşterea numărului de 

inter- asistenţe cu minim 

10 asistenţe până la 

finalul anului şcolar 

2018- 2019 

verbale) 

Conform 

calendarului 

IŞJ şi 

MENCŞ 

(revista 

şcolii) 

 

 

 

Periodic şi 

la finalul 

anului 

şcolar 

(diplome) 

Conform 

planificări-

lor 

(fişe de 

asistenţă) 

Cadre didactice 

Elevi 

 

Colectivul de 

redacţie al revistei 

şcolii, 

Informatician, 

Coordonator 

pentru proiecte şi 

programe şcolare 

şi extraşcolare 

Director 

Director adjunct 

Diriginţi 

 

Director 

Director adjunct 

Responsabili arii 

curriculare 

Cadre didactice 

O.S. 3 Reducerea 

absenteismului în rândul 

elevilor; asigurarea 

-Informarea şi prelucrarea, tuturor 

elevilor şi părinţilor, a ROFUIP, 

ROI, Statutul elevilor de către 

Reducerea 

absenteismului în rândul 

elevilor cu 1 % până la 

Cadre 

didactice, 

Personal 

Septembrie 

(ROFUIP, 

ROI, Statut) 

Director adjunct 

Diriginţi  

Coord. pt.proiecte 
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siguranței în școală diriginţi; 

 

-Afişarea ROFUIP, ROI, Statutului 

elevilor pe site-ul şcolii şi la 

aviziere în sala profesorală şi în 

fiecare sală de clasă, laborator; 

-Întâlniri ale elevilor cu risc de 

absenteism şi abandon şcolar cu 

consilierul psihopedagogic şcolar, 

în vederea consilierii acestora şi 

atragerea lor spre şcoală; 

-Proiecte de parteneriat între CTIA 

şi CJRAE Arad, Poliţia Locală 

Arad, Centrul de Prevenţie şi 

Educaţie pentru Sănătate Arad, 

Serviciul de Prevenire şi 

Combatere a Consumului de 

Droguri Arad în care elevii să 

conştientizeze importanţa 

participării şi implicării în viaţa 

şcolii; 

-Ore atractive pentru elevi axate pe 

competenţe, pe 

interdisciplinaritate, pe utilizarea 

de metode moderne de predare- 

învăţare, centrate pe elev, adaptate 

la stilurile diferite de învăţare ale 

elevilor; 

-Elevii se implică în actul 

sfârşitul anului şcolar 

2018- 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didactic- 

auxiliar, 

Părinţi, 

Elevi, 

Reprezentanţi 

ai partenerilor, 

ROFUIP, 

ROI, 

Statutul 

elevilor, 

Consumabile, 

Tehnici pentru 

multiplicare, 

Materiale 

necesare 

proiectelor, 

parteneriatelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie- 

octombrie 

(avizierul) 

 

Săptămânal 

și la 

solicitarea 

diriginţilor 

(fişe elevi) 

Minim 2 

întâlniri/ 

semestru 

(procese 

verbale) 

 

 

 

 

 

Cf. orarului 

(portofolii 

elevi) 

 

 

 

 

Conform 

şi prog. șc. și 

extraşc. 

Director adjunct 

Informatician  

Responsabil 

disciplină 

Consilierul şcolar 

 

 

 

 

Director adjunct 

Diriginţi  

Coord. pt.proiecte 

şi prog. șc. și 

extraşc. 

Reprezentanţi ai 

partenerilor 

 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

Preşedintele CŞE 

Membrii biroului 
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decizional, organizarea CŞE; 

 

-Atragerea părinţilor în activităţile 

şi proiectele şcolii printr-o 

comunicare eficientă între diriginţi 

şi părinţi, organizarea Comitetului 

de părinţi pe şcoală. 

 

 

-Monitorizarea absenţelor şi 

analiza rezultatelor monitorizării în 

CP şi CA; 

-Verificarea periodică a prezenţei 

elevilor la oră în diferite momente 

ale procesului instructiv- educativ; 

-Asigurarea siguranţei şi pazei în 

şcoală prin dezvoltarea și 

întreținerea rețelei de monitorizare; 

-Implementarea planului privind 

reducerea fenomenului violenței în 

mediul școlar 2018- 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea asigurării 

siguranței în școală pe 

parcursul anului școlar 

2018- 2019 prin 

implementarea strategiei 

de reducere a violenței în 

școală;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întreţinerea 

reţelei de 

supraveghere 

video din 

şcoală 

Fonduri 

alocate de la 

buget  

Fonduri proprii 

Planul privind 

reducerea 

fenomenului 

violenței în 

mediul școlar 

în anul 2018- 

2019 

planului 

managerial 

al CŞE 

Conform 

planului 

managerial 

al 

Comitetului 

de părinţi pe 

şcoală 

Lunar 
(centralizator) 

Săptămânal  
(centralizator) 

 

Zilnic între 

7,30- 20,30 

(camere de 

supravegher

e)  

Conform 

graficului 

cuprins în 

planul 

planului 

privind 

reducerea 

fenomenulu

i violenței 

exec al CŞE 

 

Preşedintele 

Comitetului de 

părinţi pe şcoală, 

Diriginţi  

 

 

 

Director adjunct 

 

Director 

Director adjunct 

 

 

Director 

Portari  

Responsabil reţea 

de supraveghere 

Comisia de 

prevenire a 

violenței în 

mediul școlar 
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în mediul 

școlar 
O.S. 4 Creşterea numărului de 

elevi implicaţi în 

proiectele şi activităţile 

extracurriculare ale 

şcolii 

-Elaborarea unor programe care să 

atragă înţelegerea şi atitudinea 

favorabilă a comunităţii faţă de 

şcoală şi beneficiari; 

-Încheierea contractelor directe în 

mod constant şi sistematic de către 

şcoală cu diferite categorii de 

public, cu persoane influente din 

conducerea altor instituţii din ţară 

şi străinătate, cu lideri de opinie, în 

scopul obţinerii sprijinului lor 

pentru eficientizarea procesului 

instructiv-educativ; 

-Dezvoltarea relaţiilor publice cu 

prilejul desfăşurării deschiderilor 

festive, a simpozioanelor, a 

serbărilor şcolare, reuniunilor, 

concursurilor şi balurilor; 

-Sporirea încrederii publice de a 

armoniza diferite interese şi de a 

corecta anumite comportamente 

prin iniţierea, coordonarea, 

realizarea sau participarea la 

proiecte şi parteneriate cu instituţii 

sociale, de cultură, ONG-uri, 

asociaţii pe teme de interes pentru 

elevi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea numărului de 

elevi implicaţi în 

proiectele şi activităţile 

extracurriculare ale şcolii 

cu minim 50 de elevi pe 

parcursul anului şcolar 

2018- 2019 prin 
realizarea a cel puţin: 

-7 activităţi pentru 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Părinţi 

Reprezentanţi 

ai partenerilor 

Materiale 

necesare 

realizării 

proiectelor; 

Flyere, 

Chestionare de 

satisfacţie, 

Carte cu ISBN 

care să 

cuprindă 

lucrările 

prezentate la 

simpozion 

 

Fonduri 

alocate de la 

buget, fonduri 

proprii, din 

sponsorizări 

 

Conform 

graficului 

Coord. 

pt.proiecte 

şi prog. șc. 

și extraşc 

(contracte 

de 

parteneriat) 

 

 

 

 

Conform 

graficului 

Coord. 

pt.proiecte 

şi prog. șc. 

și extraşc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. pt.proiecte 

şi prog. șc. și 

extraşc. 

 

Director 

Director adjunct 

Coord. pt.proiecte 

şi prog. șc. și 

extraşc. 

Toate cadrele 

didactice 

 

 

Director 

Director adjunct 

Coord. pt.proiecte 

şi prog. șc. și 

extraşc. 

Toate cadrele 

didactice 
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1.Educaţie pentru sănătate 

-participare la campanii pentru 

însuşirea şi respectarea normelor 

de igienă personală; 

 - participare la campanii de luptă 

împotriva fumatului, drogurilor şi 

împotriva SIDA; 

-participarea la campanii de 

conştientizare a populaţiei legate 

de beneficiile pe care le are o 

alimentaţie raţională asupra 

sănătăţii omului; 

-Educaţia pentru mediul 

înconjurător; 

  - participare la concursuri 

internaţionale de referate şi eseuri 

 - prezentare de materiale audio 

video 

- excursii tematice 

- campanii de ecologizare a 

parcurilor  

 

-Educaţie cultural artistică 

-organizarea ansamblului folcloric 

al şcolii 

- participarea la concursuri de 

teatru şcolar 

  - aniversări şi comemorări pentru 

evenimente şi personalităţi istorice 

însuşirea şi respectarea 

normelor de igienă 

personală şi de grup,  

-3 activităţi de prevenţie 

împotriva consumului de  

droguri; 

-4 activităţi cu tematica 

“Beneficiile alimentaţiei 

sănătoase şi echilibrate 

asupra organismului” 

-6 acţiuni de protejare a 

mediului şi 

conştientizarea 

importanţei calităţii 

mediului ca premisă a 

unei vieţi sănătoase; 

-10 activităţi şi acţiuni de 

voluntariat; 

 

 

 

 

-5 activităţi specifice 

promovării culturii 

naţionale în contextul 

culturii universale; 

 

-6 activităţi cultural- 

artistice. 

Conform 

programului 

Coord. 

pt.proiecte 

şi prog. șc. 

și extraşc 

 

 

 

 

 

Conform 

programului 

Coord. 

pt.proiecte 

şi prog. șc. 

și extraşc 

 

 

 

 

Conform 

programului 

Coord. 

pt.proiecte 

şi prog. șc. 

și extraşc 

și a 

calendarului 

Crucea Roşie 

Arad 

Cadrele medicale 

ale şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. pt.proiecte 

şi prog. șc. și 

extraşc. 

Cadrele didactice 

Alte licee cu 

acelaşi profil, 

ONG-uri, 

Membrii CŞE 

 

 

Coord. pt.proiecte 

şi prog. șc. și 

extraşc. 

Diriginţi 

Personalităţi din 

culturale  

ONG-uri 
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şi culturale 

-aniversarea Zilei femeii şi a 

primăverii 

-participarea la concursuri între 

şcoli 

-sărbătoarea Crăciunului, 

participări la activităţile organizate 

de Primărie; 

-Vizionarea unor piese de teatru 

-vizionări de spectacole şi expoziţii 

-Vizite la Biblioteca judeţeană 

 

-Educaţia prin sport: 

 - concursuri pe ramuri sportive 

 - participare la competiţii 

interşcolare 

- întâlnire cu personalităţi din 

lumea sportului 

-Educaţie civică şi formarea unui 

cetăţean european: dezbateri, 

simpozioane, concursuri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 activităţi pentru 

promovarea sportului ca 

model de toleranţă şi fair 

–play; 

 

 

-3 activităţi de formare şi 

educare în spirit civic, 

respectând normele 

europene în vigoare; 

-8 activităţi de prevenţie 

şi combatere a violenţei 

în şcoală şi comunitate; 

- câte 2 activităţi de 

educaţie rutieră, de 

exerciţiu de simulare a 

evacuării în caz de 

IŞJ Arad şi 

MENCŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

planificării 

profesorului 

de sport şi 

calendarului 

activităţilor 

sportive 

Conform 

planului 

ariei 

curriculare 

“Om şi 

societate” şi 

a planurilor 

manageriale 

ale 

comisiilor  

SSM şi PSI 

Membrii CŞE 

 

 

 

 

Invitaţi 

Teatrul de Stat 

„Ioan Slavici” 

Arad 

Biblioteca 

judeţeană 

 

Profesor de sport, 

Diriginţi, 

Personalităţi din 

lumea sportului 

Membrii CŞE 

 

 

Responsabili ai: 

ariei curriculare 

“Om şi societate”, 

ale comisiilor 

SSM, PSI, 

Diriginţi,  

Invitaţi ai 

partenerilor 

Membrii CŞE 
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-Organizarea şi participarea la 

simpozioane şi proiecte interne şi 

internaţionale . 
-implementarea proiectului finanțat 

prin programul Erasmus+  

incendiu şi de simulare a 

comportamentului 

elevilor şi personalului în 

caz de cutremur;  

-iniţierea, organizarea şi 

coordonarea unui 

simpozion internaţional; 

-implementarea 

proiectului "Abilities 4 

Future in Food 

Processing" (Abilități 

pentru viitor în 

procesarea alimentelor) 

adresat elevilor de clasa a 

X-a, nr. 2018-1-RO01-

KA102-047628, finanțat 

prin programul Erasmus+ 

 

 

 

 

 

Conform 

programului 

Coord. 

pt.proiecte 

şi prog. șc. 

și extraşc 

și a 

calendarului 

IŞJ Arad 

(acorduri 

de 

parteneriat, 

proiecte, 

rapoarte de 

activitate) 

 

 

 

 

 

Membrii echipei 

de proiect, 

IŞJ Arad, 

CCD Arad, Cadre 

didactice, 

Invitaţi, 

Instituţii şcolare 

partenere, 

ONG-uri 

Parteneri externi 

Responsabilii de 

proiecte 

O.S. 5 Centrarea demersului 

didactic pe dezvoltarea 

de competenţe şi 

valorificarea acestora 

prin învăţarea 

interdisciplinară 

-Se va proiecta activitatea didactică 

în maniera curriculară pentru 

atingerea finalităţilor  

-Se asigură manualele alternative 

(comandă, distribuţie) alese cu 

competenţă 

-Procesul de învăţământ se va 

orienta pe formarea de competenţe 

-Se va urmări realizarea unei 

educaţii diferenţiate în funcţie de 

100% din cadrele 

didactice vor proiecta 

activitatea didactică în 

manieră curriculară, 

vizând atingerea 

competenţelor, 

diferenţiat în funcţie de 

nivelul elevilor, 

promovând 

interdisciplinaritatea, pe 

Cadrele 

didactice şi 

personalul 

didactic- 

auxiliar 

Elevii 

Manuale 

pentru clasele 

IX- XII, 

Programele 

Septembrie 

(planificări) 

 

Septembrie 
(centralizatoar

e) 
 

Cf. orarului  

 

Oră de oră 

Cadrele didactice 

 

 

Bibliotecar  

 

 

Cadrele didactice 

 

Cadrele didactice 
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posibilităţile elevilor 

-Se va echilibra volumul 

informaţional care să asigure 

integrarea elevilor în realitatea 

cotidiană 

-Se elaborează curriculum pentru 

dezvoltarea competenţelor 

antreprenoriale în concordanţă cu 

necesităţile locale, (CDL) 

-Se va selecta cu rigurozitate 

materialul necesar procesului 

instructiv şi instrumentele de lucru 

-Evaluarea continuă a 

competenţelor dobândite în 

vederea stabilirii nivelului şi 

performanţelor realizate la un 

moment dat şi stabilirea unui plan 

de îmbunătăţire a reuşitei şcolare  

 

-Se va promova 

interdisciplinaritatea atât în cadrul 

orelor de predare- învăţare, cât şi 

prin organizarea cercurilor de elevi 

pe discipline sau arii curriculare 

 -Se folosesc softurile educaţionale 

 

 

 

 

parcursul anului 2018- 

2019. 

 

 

 

80%  din programele 

pentru CDL-uri să fie în 

concordanţă cu cerinţele 

agenţilor economici 

pentru anul şcolar 2018- 

2019. 

100% din cadrele 

didactice vor realiza 

evaluarea centrată pe 

competenţe pe întreg 

parcursul anului şcolar 

2018- 2019. 

 

 

Fiecare cadru didactic 

participant la proiectul 

“Lecții atractive, elevi 

mai buni!”, finanțat din 

fondurile aferente 

Programului Erasmus +, 

Acțiunea cheie 1- 

proiecte de mobilitate, 

domeniul Educație 

școlară, proiect nr. 2017-

şcolare, 

Programele 

pentru CDL-

uri, 

Fişe de 

evaluare, 

Lucrări 

semestriale 

Lucrări 

practice 

Concursuri 

şcolare 

Teste de 

evaluare  

Plan de acţiune 

rezultat în 

urma evaluării 

 

 

Soft-uri 

educaţionale, 

Auxiliare 

didactice 

 

 

 

Oră de oră 

cf. orarului 

 

 

Septembrie-

octombrie 

 

 

Pentru 

fiecare oră 

 

Periodic 

asigurând 

ritmicitatea 

 

 

 

 

Oră de oră 

cf. orarului 

 

 

 

30% lecţii/ 

cadru did. 

pe tot 

parcursul 

anului 

Cadrele didactice 

 

 

 

 

Membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 

 

Cadrele didactice 

 

 

Cadrele didactice 

Responsabilul 

CEAC 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

 

 

Adiministratorul 

laboratorului de 

informatică 

Cadrele didactice 
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-Se realizează orientarea şcolară şi 

vocaţională a absolvenţilor 

-Se efectuează practică la agenţii 

economici, periodic organizându-

se întâlniri cu agenţii economici 

-Se pregătesc elevii în vederea 

absolvirii şi a obţinerii 

1-RO01-KA101-036297, 

va realiza minim 30% 

lecţii la clasă utilizând 

soft-uri educaţionale, 

platforme electronice și 

integrând competențele 

TIC pe tot parcursul 

anului școlar 2018- 2019. 

 

100% din absolvenţi vor 

promova examenele de 

obţinere a certificatului 

de competenţe 

profesionale la finalul 

anului şcolar 2018- 2019. 

 

 

școlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

graficului 

de practică 

Conform 

programului 

de pregătire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diriginţii  

Consilierul şcolar 

Responsabilul şi 

membrii ariei 

curriculare 

Tehnologii 
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certificatului de competenţe 

profesionale 

-Se urmăreşte îmbunătăţirea 

performanţelor tuturor elevilor prin 

învăţarea bazată pe competenţe şi 

interdisciplinaritate. 

Oră de oră 

cf. orarului 

(planificări, 

proiecte 

unit. de înv., 

grafic 

practică) 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

 

 
O.S. 6 Creşterea gradului de 

implicare al agenţilor 

economici şi a 

comunităţii în creşterea 

calităţii actului 

educaţional 

-Se vor încheia contracte viabile cu 

agenţii ecomonici pentru 

efectuarea stagiilor de practică; 

-Se vor încheia contracte cu agenţi 

economici cu potenţial, pentru 

asigurarea unei inserţii eficiente a 

absolvenţilor pe piaţa muncii, 

-Se vor completa chestionare de 

satisfacţie atât de către elevi, cât şi 

de către agenţii ecomonici pentru a 

monitoriza corect şi eficient 

activitatea desfăşurată pe perioada 

efectuării stagiilor de practică; 

-Conducerea colegiului va efectua 

vizite la agenţii economici pe 

perioada derulării stagiilor de 

practică pentru monitorizarea 

activităţilor; 

-Se organizează dezbateri şi 

întâlniri cu agenţii economici în 

vederea realizării proiectului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 

Încheierea a cel puţin 4 

noi contracte de 

parteneriat pentru 

profilul resurse naturale 

şi protecţia mediului,  pe 

parcursul anului şcolar 

2018- 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

Reprezentanţii 

agenţilor 

economici 

Elevii 

Părinţii 

Reprezentanţii 

instituţiilor, 

organizaţiilor, 

asociaţiilor 

locale 

Chestionare  

Materiale şi 

aparatură 

necesare 

derulării 

parteneriatelor, 

proiectelor 

 

Fonduri 

proprii, 

Septembrie- 

octombrie 

(contracte) 

Septembrie- 

octombrie 

(contracte) 

 

Semestrial 

(chestionar) 

 

 

 

 

Conform 

planificării 

(procese 

verbale) 

 

Decembrie 

2018- 

februarie 

2019 

Responsabil arie 

curriculară 

Tehnologii 

Director adjunct 

Responsabil arie 

curriculară 

Tehnologii 

Responsabil 

CEAC 

Reprezentanţi ai 

agenţilor 

economici 

 

Director 

Director adjunct 

 

 

 

Membrii CA 

Reprezentanţi ai 

agenţilor 

economici 
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2019- 2020 în concordanţă cu 

cererea de pe piaţa muncii; 

-Se organizează Comitetul de 

părinţi pe şcoală; 

-Se realizează întâlniri periodice, 

cu părinţii, în cadrul lectoratelor pe 

şcoală, a şedinţelor pe clasă, a 

orelor de consiliere pentru părinţi; 

-Implicarea părinţilor în elaborarea 

bugetului şi a curriculumului de 

dezvoltare locală; 

-Se implică părinţii în actul 

decizional al şcolii, reprezentantul 

acestora fiind membru al CA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea gradului de 

implicare al părinţilor în 

activităţile şcolii cu 5% 

pe parcursul anului şcolar 

2018- 2019. 

 

 

-Încheierea a cel puțin 

unui contract de 

parteneriat cu agenți 

economici din străinătate 

prin implementarea 

priectului "Abilities 4 

Future in Food 

Processing" (Abilități 

pentru viitor în 

procesarea alimentelor) 

adresat elevilor de clasa a 

X-a, nr. 2018-1-RO01-

KA102-047628, finanțat 

prin programul Erasmus+ 

 

sponsorizări, 

Fonduri UE 

 

 

 

Septembrie 

 

Conform 

planificării 

(P.V.) 

 

2 întâlniri/ 

sem 

 

Conform 

planului de 

muncă al 

CA (P.V.) 

Conform 

calendarului 

de activităţi 

a coord. pt. 

proiecte şi 

programe 

şc. și 

extraşc. 

(acordurile 

şi 

contractele 

de 

parteneriat) 

Conform 

 

 

coord. pt. proiecte 

şi programe şc. și 

extraşc. 

Membrii 

comitetului de 

părinţi pe şcoală 

 

 

Reprezentantul 

comitetului de 

părinţi pe şcoală 

 

Director adjunct 

Coord. pt. 

proiecte şi 

programe şc. și 

extraşc. 

Reprezentanţi ai 

instituţiilor, 

organizaţiilor, 

asociaţiilor locale 

 

 

 

 

Responsabilul de 

proiect 
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-Se promovează relaţii de 

colaborare şi se încheie 

parteneriate cu Prefectura, 

Consiliul Judeţean, Consiliul 

Local, Poliţia Locală, Direcţia 

pentru Sănătate Publică, Direcţia 

Sanitar-Veterinară, Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă, 

Inspectoratul de Protecţia Muncii, 

IŞJ, C.C.D., Centrul de prevenţie a 

consumului de droguri şi alcool, 

Crucea Roşie, Teatrul de Stat „Ioan 

Slavici” Arad, Biblioteca 

Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad, 

Camera de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură Arad, asociaţii, ONG-

uri, pentru a realiza o educaţie de 

înaltă calitate, în mod formal şi 

nonformal (săptămâna „Şcoala 

altfel”) a elevilor liceului; 

-Se elaborează proiecte de 

colaborare cu şcoli din Arad şi 

judeţ. 

 

Realizarea a cel puţin 7 

parteneriate, proiecte, cu 

diferite instituţii şi 

organizaţii locale. 

 

calendarului 

prevăzut în 

aplicația de 

proiect 

Erasmus+ 

 

Coord. pt. 

proiecte şi 

programe şc. și 

extraşcolare 

Buget: 517016 lei 

 

II. Dezvoltarea resurselor umane 

Nr. OBIECTIVE ACTIVITĂŢI INDICATORI DE RESURSE TERMEN RESPONSABIL 
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crt. SPECIFICE PERFORMANŢĂ UMANE ŞI 

MATERIALE 

(Surse de 

verificare) 
O.S.1 Facilitarea accesului 

cadrelor didactice la 

stagii de formare 

continuă prin programe 

UE 

 

-Se va asigura accesul la cele mai 

noi informaţii prin abonamente la 

reviste şi publicaţii, accesul la 

internet; 

-Se va asigura accesul la stagii de 

formare în vederea scrierii unor 

proiecte de mobilitate Erasmus +; 

- Creșterea numărului de proiecte 

de mobilitate finanțate prin 

Erasmus+; 

-Valorificarea oportunităților de 

educație și formare profesională 

pentru elevii și cadrele didactice 

participante la proiectele finanțate 

prin LLP și Erasmus+;  

-Valorificarea contextelor de 

învățare non-formale și informale 

în contextul formal, prin proiecte 

finanțate prin Erasmus+, cu 

sprijinul ONG şi al instituţiilor  cu 

responsabilități în domeniul 

tineretului 

Creşterea numărului de 

proiecte cu finanţare 

europeană, Erasmus+ cu 

1 proiect până la finalul 

anului şcolar 2018- 2019 

 

 

Formarea în continuare a 

cadrelor didactice în 

integrarea TIC în 

procesul de predare 

învățare- evaluare prin 

implementarea 

activităților de follow-up 

ca urmare a finalizării 

proiectului cu titlul 

“Lecții atractive, elevi 

mai buni!”, nr. 2017-1-

RO01-KA101-036297, 

finanțat prin programul 

Erasmus+, al cărui 

beneficiar a fost CTIA. 

 

Cadre 

didactice 

Personal 

didactic- 

auxiliar 

Reviste 

Publicaţii 

Aparatură IT, 

reţea de 

internet 

Fonduri 

europene 

Începând cu 

01.09 pe 

întreg 

parcursul 

anului 

şcolar 

(e-mail-uri 

de 

informare, 

P.V. 

diseminări, 

P.V. ale 

C.P., 

certificate 

absolvire) 

 

 

Director 

Director adjunct 

Reponsabilul 

comisiei pentru 

proiecte interne şi 

internaţionale 

 

Echipa de 

implementare a 

proiectului 

Cadrele didactice 

O.S.2 Facilitarea accesului 

cadrelor didactice la 

programe de formare 

-Facilitarea accesului la resurse 

educaţionale pentru îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei; 

-Asigurarea condiţiilor pentru 

Creşterea gradului de 

formare şi perfecţionare a 

cadrelor didactice şi 

didactic- auxiliar cu 45 

Cadre 

didactice 

Responsabilii 

ariilor 

Zilnic 

(e-mail-uri 

de 

informare, 

Director 

Responsabil 

comisie pentru 

formare şi 
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acreditate; 

 

dezvoltarea  profesională a cadrelor 

didactice, în contextul 

implementării schimbărilor din 

sistemul educaţional; 

-Monitorizarea participării cadrelor 

didactice la cursuri de formare, în 

vederea evaluării standardizate; 

-Asigurarea accesului cadrelor 

didactice la cursurile de formare 

prin CCD Arad; 

-Facilitarea accesului cadrelor 

didactice şi a personalului 

nedidactic de a participa la cursuri 

de formare organizate de diferite 

instituţii abilitate. 

% până la finalul anului 

şcolar 2018- 2019. 

curriculare 

Fonduri de la 

buget şi 

fonduri proprii 

Cursuri de 

formare 

Site-urile 

instituţiilor 

acreditate pt. 

formare 

P.V. 

diseminări, 

P.V. ale 

C.P., 

certificate 

absolvire) 

 

perfecţionare 

Formatori  

 

O.S.3 Asigurarea condiţiilor 

optime pentru evoluţia 

în carieră şi dezvoltarea 

profesională a cadrelor 

didactice şi a 

personalului didactic 

auxiliar, precum şi 

nedidactic 

-Consilierea profesorilor debutanţi 

prin activităţi de mentorat; 

-Facilitarea accesului cadrelor 

didactice la concursurile de selecţie 

pentru metodişti, membrii în 

CNEME, a examenelor de 

definitivat şi obţinere a gradelor 

didactice II şi I; 

-creşterea nivelului de pregătire 

profesională prin participarea 

cadrelor didactice la consfătuiri şi 

cercuri metodice; 

-Iniţierea unor relaţii contractuale 

cu angajatorii din zonă pentru 

Creşterea numărului de 

cadre didactice- 

metodişti cu minim1 

cadru didactic şi membrii 

CNEME cu 3 cadre 

didactice, în anul şcolar 

2018- 2019. 

Promovarea în procent de 

100% a cadrelor 

didactice înscrise la 

examenele de definitivat 

sau obţinere a gradelor 

didactice. 

Fiecare arie curriculară 

Responsabili 

arii curriculare 

Membrii CA 

Compartiment

ul secretariat 

Cadre 

didactice 

Forum IŞJ 

Formatori 

 

 

 

 

 

Săptămânal 

 

Conform 

calendarului 

(portofolii, 

rezultate 

concursuri, 

certificate) 

 

 

 

 

Conform 

parteneriatel

Director 

Responsabili arie 

curriculară 

Responsabil 

comisie pentru 

formare şi 

perfecţionare 

Secretar  

 

 

 

 

Responsabil arie 

curriculară 
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acces la tehnologia modernă, în 

vederea perfecţionării cadrelor de 

specialitate;  

-Impunerea criteriului performanţei 

în activitatea didactică în raport cu 

rezultatele obţinute, ţinând cont de 

procentul mare al promovabilităţii 

la examenele de absolvire şi de 

obţinere a competenţelor 

profesionale precum şi de 

rezultatele la examenele naţionale; 

-Îmbunătăţirea comunicării în 

cadrul organizaţiei prin fluidizarea 

barierelor în comunicare şi prin 

relaţionarea interpersonală,  

respectarea spiritului de echipă; 

-Stimularea asumării de 

responsabilităţi; 

-Realizarea programelor de 

dezvoltare la nivelul ariilor 

curriculare şi pe catedre; 

-Organizarea de cursuri de formare 

continuă, de tip cascadă, la  nivelul 

instituţiei (diseminarea informaţiei 

de către cei gata formaţi); 

-Realizarea de ore deschise, 

interasistențe, ateliere pentru 

exemple de bune practici 

referitoare la integrarea TIC în 

elaborează un plan 

managerial propriu în 

acord cu PAS şi planul 

managerial al şcolii în 

luna septembrie. 

Organizarea semestrială 

a cursurilor de tip 

cascadă, la nivelul 

instituţiei, la care să 

participe cel puţin 90% 

din cadrele didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 cadre didactice 

formate / specializate și 

certificate în tematica 

TIC în curriculumul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de 

implementare 

a proiectului 

Cadrele 

or realizate 

(contracte) 

 

Zilnic  

 

 

 

 

 

 

 

Zilnic 

(poşta 

electronică, 

avizier) 

 

Zilnic 

Conform 

planului 

managerial 

al ariei 

curriculare 

semestrial 

(P.V.) 

 

Conform 

planificărilo

r 

activităților 

Tehnologii 

 

 

Echipa de 

manageri 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

 

 

Echipa de 

manageri 

Responsabili arii 

curriculare 

 

Formatori din 

şcoală 

 

 

Echipa de 

implementare a 

proiectului 

Cadrele didactice 



                       

 

60 

 

activitatea de predare- învățare- 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

școlar prin participarea la 

proiectul cu titlul “Lecții 

atractive, elevi mai 

buni!”, din cadrul 

Programului Erasmus +, 

Acțiunea cheie 1- 

proiecte de mobilitate, 

domeniul Educație 

școlară, proiect nr. 2017-

1-RO01-KA101-036297 

și 18 cadre didactice 

mentorate cu privire la 

modalitățile de integrare 

TIC 

7 cadre didactice și 

didactice- auxiliar 

formate în urma 

participări la cursuri de 

formare organizate de 

CCD Arad sau alte centre 

de formare acreditate 

didactice ale 

școlii 

Aparatură IT 

Platforme 

electronice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

Responsabilul 

cu formarea și 

perfecționarea 

din școală 

ariilor 

curriculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

calendarului 

și ofertei 

CCD 

Conform 

ofertelor de 

formare 

ale școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilul cu 

formarea și 

perfecționarea din 

școală 

Cadrele didactice 

Buget:70000 lei 

 

III. Reabilitarea clădirii şcolii şi dezvoltarea bazei materiale 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

RESURSE 

UMANE ŞI 

MATERIALE 

TERMEN RESPONSABIL 

(Surse de 

verificare) 
O.S.1 Alocarea de fonduri, de Întocmirea unor studii şi portofolii, Restaurarea exteriorului Firme conform Septembrie Director 
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către Primărie, cu 

prioritate, pentru 

reparaţii de urgenţă 

adresate Primăriei Municipiului 

Arad, în vederea realizării unor 

reparaţii de urgenţă, prioritare, în 

vederea asigurării siguranţei 

elevilor, a personalului angajat: 

-restaurarea exteriorului clădirii 

şcolii cu grad ridicat de degradare; 

-recondiţionarea pavajului de pe  

coridoare, denivelat şi dislocat; 

-repararea integrală a acoperișului 

școlii pentru evitarea infiltrațiilor. 

-eficientizarea acţiunii de 

monitorizare şi evaluare a realizării 

obiectivelor 

clădirii şcolii în proporţie 

de 50% pe parcursul 

anului şcolar 2018- 2019 

 

 

Repararea şi 

recondiţionarea pavajului 

de pe coridoare în 

proporţie de 50% până la 

finalul anului şcolar 

2018- 2019.  

Repararea integrală a 

acoperișului școlii până 

la finalul lunii decembrie 

2018. 

licitaţiilor 

Materiale 

necesare 

reparaţiilor 

 

Fonduri 

alocate de 

Primărie 

(portofolii, 

adrese) 

 

 

 

Anul şcolar 

2018- 2019  

(P.V. de 

recepţie) 

 

 

Zilnic 

Responsabilul 

SSM 

Responsabil 

Primărie 

Responsabil firmă 

Administrator 

financiar 

 

 

 

 

Echipa de 

manageri 

O.S.2 Modernizarea bazei 

materiale a şcolii 

-Finalizarea eficientă a achiziţiilor 

de mobilier şcolar până în 

decembrie 2018; 

-Dotarea tuturor cabinetelor cu 

calculatoare racordate la reţeaua de  

internet; 

-Achiziţionarea de soft educaţional 

-Monitorizarea folosirii eficiente a 

echipamentelor achiziţionate 

pentru procesul instructiv-educativ; 

 

-Finalizarea dotărilor atelierului de 

industrie alimentară; 

 

Dotarea tuturor 

cabinetelor cu 

calculatoare racordate la 

reţeaua de internet până 

la finalul anului şcolar 

2018- 2019; 

Achiziţionarea de soft 

educaţional pentru toate 

disciplinele până la 

finalul anului şcolar 

2018- 2019; 

 

 

 

Reprezentanţi 

firme 

contractate; 

Cadre 

didactice 

Personalul 

nedidactic 

 

 

Septembrie- 

decembrie 

 

An şcolar 

2018- 2019 

 

An şcolar 

2018- 2019 

Săptămânal 

 

 

Septembrie- 

decembrie 

 

Echipa de 

manageri 

 

Echipa de 

manageri 

 

Bibliotecar 

Informatician 

Echipa de 

manageri 

 

Responsabil aria 

curriculară 

Tehnologii 
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-Acţiuni de renovare a unor săli de 

clasă, laboratoare. 

 

 

 

-Achiziționarea pupitrelor de o 

persoană pentru elevi pentru 

dotarea a 3 săli 

-Achiziţionarea unității cu cel puțin 

două videoproiectoare 

 

 

 

Renovarea a cel puţin 

patru săli de clasă/ 

laboratoare pe parcursul 

anului şcolar 2018- 2019 

 

Dotarea a cel puțin 3 săli 

de clasă cu pupitre de o 

persoană pentru elevi;  

Dotarea a cel puțin două 

laboratoare cu 

videoproiector 

 

 

 

Semestrul II 

 

 

 

 

Septembrie- 

decembrie 

 

 (oferte, 

contracte, 

dovezi ale 

plăţii) 

 

 

 

Echipa de 

manageri 

 

 

 

Echipa de 

manageri 

 

O.S.3 Atragerea de fonduri 

extrabugetare spre 

şcoală 

-Identificarea surselor de finanţare 

(inventarierea bazelor de date, liste 

cu potenţiali finanţatori); 

 

-Planificarea costurilor pentru 

activităţile externe cu partenerii 

(fundaţii, agenţii guvernamentale, 

ONG-uri, firme, instituţii de 

învăţământ superior, persoane 

particulare- părinţi); 

-Alcătuirea unui calendar al 

proiectelor planificate pentru 

atragerea de fonduri; 

-Atragerea de fonduri 

Creşterea numărului de 

proiecte cu finanţare 

externă cu 1 proiect până 

la finalul anului şcolar 

2018- 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii 

comisiei de 

inventariere; 

Compartimen-

tul contabil 

Membrii 

echipelor de 

proiect 

Fonduri 

provenite de la 

buget, din 

sponsorizări 

(Asociaţia 

LITTERATUS 

Lunar  

(P.V. 

inventar) 

 

Trimestrial  

(bilanţuri, 

estimări) 

 

 

 

Septembrie- 

octombrie 

(calendar) 

An şcolar 

Echipa de 

manageri 

Responsabil 

comisie 

inventariere 

Echipa de 

manageri 

 

 

 

Echipa de 

manageri 

 

Echipa de 
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extrabugetare, prin programul 

POSDRU pentru renovarea fermei 

şcolare. 

-Utilizarea eficientă a fondurilor 

alocate şcolii prin contractarea 

licitaţiilor pe platforma SEAP. 

 

 

 

 

 

-Dezvoltarea capacităţii de 

autofinanţare (copii xerox cursuri, 

închirieri spaţii disponibile, 

sponsorizări etc). 

 

 

Contractarea licitaţiilor 

în procent de 100% pe 

platforma SEAP, pe 

parcursul anului şcolar 

2018- 2019. 

etc.), fonduri 

proprii 

rezultate din 

închirieri 

 

2018- 2019 

(proiect) 

 

Cf. 

lucrărilor, 

reparațiilor, 

solicitărilor 

de necesar 

(doc. 

contabile) 

 

permanent 

(doc. 

contabile) 

 

manageri 

 

Director 

Administrator 

financiar 

 

Echipa de 

manageri 

 

 

Buget: 370000 lei 

 

IV. Promovarea imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

RESURSE 

UMANE ŞI 

MATERIALE 

TERMEN RESPONSABIL 

(Surse de 

verificare) 
O.S.1 Promovarea imaginii 

şcolii 

-Promovarea unui parteneriat 

managerial care să motiveze 

partenerii şi să direcţioneze 

eforturile partenerilor spre 

realizarea unui demers reformator 

în educaţie; 

Creşterea gradului de 

implicare a cadrelor 

didactice în scrierea, 

coordonarea, organizarea 

şi participarea la 

proiectele şcolii şi 

Cadrele 

didactice 

Elevii 

Reprezentanţi 

ai partenerilor 

Reprezentanţi 

Zilnic 

 

 

 

 

 

Echipa de 

manageri  
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-Întreţinerea şi actualizarea 

permanentă a site-ului şcolii; 

 

 

-Elaborarea şi publicarea revistei 

şcolii, în format letric şi electronic; 

 

-Derularea unor programe cu 

diverse şcoli şi unităţi de profil din 

comunitatea locală, judeţeană, 

naţională şi europeană; 

 

-Organizarea şi coordonarea unui 

simpozion ştiințific internaţional 

cuprins în calendarul IŞJ şi editarea 

cărţii simpozionului; 

-Participarea la simpozioane, 

festivaluri, proiecte, iniţiate de 

Primărie, instituţii publice locale, 

instituţii de cultură, asociaţii, 

ONG-uri, universităţi, alte unităţi 

de învăţământ; 

 

 

 

-Derularea unor proiecte 

Erasmus+; 

 

 

promovarea imaginii 

şcolii cu 30% până la 

finalul anului şcolar 

2018- 2019. 

-Actualizarea 

săptămânală a site-ului 

şcolii; 

-Editarea unui număr a 

revistei şcolii pe 

parcursul semestrului II. 

Creşterea gradului de 

implicare al elevilor în 

promovarea imaginii 

şcolii  cu 25% pe 

parcursul anului şcolar 

2018-2019, prin 

participarea la proiecte, 

acţiuni de voluntariat, 

simpozioane, festivaluri 

etc. 

Scrierea şi derularea a cel 

puţin unui proiect 

Erasmus+ până la 

sfârşitul anului şcolar. 

 

Promovarea imaginii 

şcolii prin apariţia a cel 

puţin 4 articole în mass-

media  dedicate şcolii 

mass- media 

Site-ul şcolii 

Revista şcolii 

Cartea 

simpozionului 

 

 

 

 

Săptămânal 

(monitoriza

re site) 

 

Semestrul II 

(art. 

revistă) 

Conform 

calendarului 

 

 

Semestrul II 

(carte 

simpozion) 

 

Conform 

calendarului 

(acord 

parteneriat, 

diplome) 

 

 

 

 

Anul şcolar 

Informatician 

Profesor 

informatică 

 

Colectivul de 

redacţie 

Coord. pt. 

proiecte şi 

programe şc. și 

extraşc  

Preşedinte CŞE 

Responsabil 

proiect 

 

 

 

Coord. pt. 

proiecte şi 

programe şc. și 

extraşc 

Responsabili 

SNAC 

Diriginţi  

Preşedinte CŞE 

 

Responsabil 

comisie proiecte 

interne şi 

internaţionale 
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-Dezvoltarea unei comunicări 

transparente prin promovarea 

acţiunilor, proiectelor de 

voluntariat, culturale, de schimb 

intercultural, a simpozioanelor 

ştiinţifice în mass-media locală, pe 

site-ul şcolii, în revista şcolii; 

-Realizarea unui parteneriat cu un 

reprezentant media locală 

până la finalul anului 

şcolar 2018- 2019. 

 

 

2018- 2019 

(contract) 

 

Săptămânal 

(articole 

promovare) 

 

 

 

Echipa de 

manageri 

Responsabili 

proiecte 

Informatician 

Colectivul de 

redacţie al 

Revistei şcolii 

O.S.2 Promovarea ofertei 

educaţionale 

 

-Corelarea PAS-ului cu planurile 

de perspectivă ale administraţiei 

publice locale şi cu statisticile 

Oficiului pentru ocuparea forţei de 

muncă, sondajele CJRAE în rândul 

elevilor de gimnaziu; 

-Sincronizarea nevoilor de 

calificare ale pieţei muncii cu 

potenţialul şcolii 

 

 

 

 

 

-Dezvoltarea educaţiei 

antreprenoriale 

-Popularizarea unităţii şcolare în 

rândul elevilor de gimnaziu prin:  

-mass-media locală,  

-întocmirea unui grafic pentru 

Corelarea ofertei 

educaţionale cu nevoile 

de calificare identificate, 

în scopul unei inserţii 

rapide şi sigure pe piaţa 

muncii, pentru cel puţin 

85% din absolvenţi. 

Popularizarea ofertei 

educaţionale prin 

deplasarea în cel puţin 10 

şcoli gimnaziale din 

municipiu şi 22 din judeţ, 

participarea la Târgul 

educaţiei, organizarea 

Zilei porţilor deschise în 

perioada martie- mai 

2019. 

Publicarea ofertei de 

şcolarizare pe site-ul 

şcolii, pe pagina de fb a 

Echipa de 

elaborare a 

PAS 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Părinţi  

Revista şcolii 

Site-ul şcolii 

Pliante 

Roll-up pentru 

promovare 

Materiale 

inscripţionate 

Mape de 

prezentare 

 

Septembrie 

2018 

(PAS) 

 

 

 

Cf. 

graficului 

de stabilire 

a ofertei 

educațional

e 

 

 

Zilnic 

 

Martie- mai 

2019 

(articole, 

emisiuni, 

Director 

 

 

 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Catedra 

Tehnologii 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Coord. pt. 

proiecte şi 

programe şc. și 

extraşc 
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informarea elevilor din clasele de 

gimnaziu referitor la oferta şcolii 

prin vizite la unităţile gimnaziale, -

-participarea la Târgul Educațional 

organizat de IŞJ Arad 

-Organizarea Zilei porţilor deschise 

la care sunt invitaţi elevii de 

gimnaziu, părinţii şi cadrele 

didactice ale acestora; 

-Organizarea de acţiuni ample cu 

implicarea părinţilor, a membrilor 

CŞE şi a comunităţii locale pentru 

promovarea ofertei educaţionale a 

şcolii 

 

-Publicarea ofertei de şcolarizare la 

avizierul şcolii, pe site şi în revista 

şcolii 

colegiului şi în revista 

şcolii până la sfârşitul 

lunii aprilie. 

 

 

P.V.) 

 

 

(poze, 

pliante, 

roll-up) 

Săptămâna 

“Şcoala 

altfel” 

Săptămâna 

“Şcoala 

altfel” 

(P.V.) 

 

Martie- 

aprilie 2019 
(site, revista, 

avizier) 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Comitetul de 

părinţi 

Biroul executiv al 

CŞE 

Informatician 

Colectivul de 

redacţie al revistei 

şcolii 

Buget: 115000 

Rezultate estimate: 

Un management coerent, eficient, care conferă stabilitate şi echitate.  

O şcoală de succes bine ancorată în comunitatea locală, cu o imagine pozitivă în rândul membrilor comunităţii, relevantă pentru mediul educaţional arădean. 

Promovabilitate crescută la clasă şi la examenele naţionale. 

Rezultate îmbunătăţite la clasă şi la olimpiadele şi concursurile şcolare. 

O rată în scădere a absenteismului, a delincvenţei juvenile. 

Absolvenţi competenţi, bine pregătiţi pentru a se insera pe piaţa muncii sau a-şi continua studiile. 
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Cadre didactice calificate, competente, racordate la cerinţele impuse de UE şi priorităţile de guvernare. 

Accesul tuturor cadrelor didactice şi a personalului didactic- auxiliar şi nedidactic la formare continuă şi perfecţionare. 

O şcoală modernă care dispune de o clădire impunătoare, bază materială solidă, în care există un mediu favorabil studiului. 

Activităţi şcolare şi extraşcolare, de învăţare formală, informală şi nonformală care atrag elevii şi îi determină să participe în mod activ la viaţa şcolii. 

Elaborarea CDL - urilor în acord cu nevoile locale şi cele sociale de pe piaţa muncii şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin C.D.L., acolo unde situaţia o 

impune. 

Propunerea planului de şcolarizare în conformitate cu rezultatele acţiunii de marketing. 

Resurse financiare direcţionate optim spre o educaţie de calitate. 

O comunicare transparentă şi eficientă între partenerii educaţionali.  

 
 IX. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

9.1. Consultarea 

În vederea analizei mediului extern s-au consultat informaţiile din PRAI, PLAI, PAS, raportul IŞJ Arad pentru anul şcolar 2017- 2018. Consultarea acestor 

documente a oferit informaţii preţioase referitoare la direcţiile de dezvoltare şi la liniile de relevanţă ale învăţământului  din zona de vest şi din judeţul Arad. 

În vederea elaborării planului operaţional s-au consultat priorităţile UE, priorităţile de Guvernare, PRAI, PLAI, PAS, planul managerial şi cel operaţional al 

IŞJ Arad. 

Au fost consultate şi analizate şi documente referitoare la dotarea existentă în momentul planificării, pentru a putea proiecta necesarul pentru perioada 

vizată prin proiect. 

În stabilirea unui management de curriculum anticipativ şi strategic, de un real folos au fost planul de şcolarizare, planurile de învăţământ precum şi 

programele şcolare pentru fiecare specializare pe care şcoala o realizează în anul şcolar 2018-2019. 
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9.2. Monitorizarea  

 Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2018-2019, urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale în 

vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. 

În procesul de monitorizare se urmăreşte :  

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea  tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc :  

- observaţiile 

- discuţiile cu elevii 

- asistenţa la ore 

- sondaje scrise şi orale 

- întâlniri în cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliul de administraţie, consiliul profesoral etc. 

 9.3. Evaluarea 

 Evaluarea acestui plan managerial se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 2018-2019, când se vor inventaria indicatorii de 

performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan managerial viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul potrivit. 

Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui proiect nu poate să-si propună altceva decât proceduri prin care să se poată stabili următoarele: 

 raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 

 acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările. 
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Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare următoarele: 

 autoevaluare       

 interevaluări 

 declaraţii de intenţii 

 interviuri de evaluare 

 observaţii folosind ghiduri de observaţie 

 fişe de apreciere 

 diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente : 

 respectarea misiunii şi a scopurilor     

 urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect   

 analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte 

 corelaţia dintre resurse şi obiectivele alese 

 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte. 

9.4. Responsabilităţi 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare, menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea de învăţământ informaţiile privind modul şi etapele de  

realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel : 

- Managerii- pentru obiectivele legate de oferta educaţională, inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi parteneriate; 

-  Responsabilii comisiilor metodice- pentru  creşterea randamentului şcolar; 
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