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BAZA  CONCEPTUALĂ

Baza conceptuală a prezentului plan managerial o reprezintă legislația în vigoare: 
       Legea 1/2011, Legea Educației Naționale cu modificările ulteriore
       O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în
sistemul național de învățământ
       Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.
       Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație
       Regulamentul  cadru  de  organizare  și  funcționare  a  unităților  de
învățământ preuniversitar 2016 cu modificările ulterioare
       Regulamentul  de  Organizare  Interioară  a  Liceului  Tehnologic  de
Industrie Alimentară Arad
       Ordinul MEN nr. 4619 din 22.09.2014
       Raportul I.S.J. Arad, privind starea învățământului în județul Arad în anul
şcolar 2018/2019
       Planul  de  dezvoltare  instituțională  a  Inspectoratului  Şcolar  Județean
Arad 2015/2019
       Ordinul  MECI nr.  5132 /  2009 privind activitățile specifice funcției  de
diriginte.
       HG 1534/2008  –  Standarde de referință  și  indicatori  de  performanță
pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Au fost consultate și analizate următoarele: 

• PRAI, PLAI,ghidul de întocmire al PAS-ului; 

 •  documentele  de  analiză  a  activității  școlii  (procese  verbale  ale  ședințelor  de  catedră,  ale

Consiliului de Administrație, rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale și planul de acțiune

al CEAC);

• documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării; 

•  rapoartele  celorlalte  compartimente  ale  școlii:  secretariat,  contabilitate,  administrație  și

bibliotecă;

• rapoarte ale echipei manageriale;

• documentele de promovare și prezentare ale școlii; 

• procesele verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecțiilor efectuate în școală;

• procesele verbale ale comisiei diriginților, Consiliul elevilor și Consiliul părinților;

• planul de școlarizare, planurile de învățământ și programele școlare pentru anul current;

• datele statistice ale AJOFM;

• protocoalele și convențiile de colaborare cu partenerii economici și sociali. 
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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  

 Site
www.indalimarad.ro 
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PROIECTARE STRATEGICĂ
(stabilirea ţintelor, căilor pe termen lung)

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
OBIECTIVE ŞI STRATEGII

PLANURI
INFORMARE ŞI MOTIVARE

MONITORIZARE
EVALUARE
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ŢINTE STRATEGICE                           OPŢIUNI STRATEGICE
       Set de intenţii                                       Priorităţi

MISIUNEA 
ŞCOLII VIZIUNEA ŞCOLII

SET DE 
VALORI 
ETICE ŞI 

FILOSOFICE

POLITICI ŞI STRATEGII  PE TERMEN LUNG
Privind domeniile funcţionale ale managementului şcolar:

Dezvoltare curriculară
Dezvoltarea resurselor umane
Dezvoltarea bazei materiale
Dezvoltarea relaţiilor comunitare

PROIECTARE-PLANIFICARE TACTICĂ ŞI OPERAŢIONALĂ
Termen mediu şi scurt
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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.

CAP.  I - CONTEXTUL

Liceul 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 
9



1.1. VIZIUNEA ŞCOLII

„Liceul 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.”

1.2. 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 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară misiunea este :

Liceul 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.
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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.

Liceul 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.).

1.3. SCURTĂ INTRODUCERE DESPRE ŞCOALĂ
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Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară este unica şcoală din judeţ care pregăteşte viitoarea forţă de muncă în specializările industrie alimentară şi

veterinar, iar din anul 2019 este singurul liceu din județ care se regăsește în lista liceelor cu profil preponderent agricol elaborată de către Ministerul Agriculturii și

Dezvoltării Rurale.

În anul 2019, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad a obținut titulatura de Școală Europeană.

Situată în Câmpia de Vest a ţării, şcoala noastră asigură necesarul de personal calificat pentru tot judeţul.

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară are o clădire deosebită care, deşi este situată în partea centrală a Aradului, beneficiază de toate condiţiile

necesare desfăşurării optime a procesului de învăţământ. Adăpostită de freamătul şi tumultul bulevardului principal al oraşului, ea rivalizează din punct de vedere

al arhitectonicii cu cele mai reprezentative clădiri ale acestuia. Construcţia acestei clădiri în care funcţionează Liecul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad,

situată pe str. Lucian Blaga nr. 15 Arad, a început în anul 1872 şi a fost finalizată în anul 1887. Ea a fost înălţată de către municipalitatea Arad, cu fonduri obţinute

printr-o subscripţie publică cu destinaţie specială „pentru ridicarea unei Şcoli publice pentru băieţi, pentru învăţământul gimnazial şi liceal”. Ridicată într-un stil

neoclasic, sobru, clădirea se încadrează perfect în aerul de sfârşit de secol XIX care se impune imediat oricui intră dinspre centru pe strada Lucian Blaga şi tocmai

prin sobrietatea decoraţiei exterioare avertizează că găzduieşte o unitate de învăţământ. 

Respectând destinaţia iniţială a fondului, şcoala a fost transformată în 1920 în gimnaziu şi a primit numele „Iosif Vulcan”, în amintirea marelui sprijinitor al

învăţământului  românesc din Transilvania;  adoptarea acestui nume făcea parte  din spiritul  epocii  şi avea menirea de a sublinia  transformările  produse după

realizarea unirii. Gimnaziul a funcţionat până în anul 1937 când, în locul său, a luat fiinţă „Şcoala comercială de băieţi”, care va funcţiona în această clădire până

după sfârşitul celui de al doilea război mondial, mai precis până în anul 1947.

În anul 1948, în contextul adoptării primei legi comuniste a învăţământului reformat după modelul sovietic, la Arad a luat fiinţă „Institutul de zootehnie şi

medicină veterinară” căruia i se acordă ca sediu această clădire. Neexistând o bază materială adecvată unui învăţământ superior de înaltă ţinută, Institutul de
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zootehnie va fi mutat în anul 1955 la Timişoara, iar din 1957 partea de medicină veterinară va fi mutată şi ea la Bucureşti, iar în locul acesteia, în clădire a fost

transferată „Şcoala medie tehnică veterinară” din Timişoara.

Din acest an clădirea a fost folosită pentru învăţământul agricol liceal şi profesional, funcţionând, succesiv, sub  următoarele titulaturi:

 Centrul şcolar veterinar, până în 1962;

 Centrul şcolar agricol, până în 1967;

 Liceul agricol Arad, până în 1980;

 Liceul industrial nr. 9 Arad (cu profil agricol), până în 1990;

 Grup Şcolar Agricol Arad, până în 1997;

 Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, începând din anul 1997, până în 2012;

 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, începând din 2012, până în 2014;

 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, din 2014 până în 2019;

 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, începând din 2019.

De-a lungul anilor, şcoala a utilizat diverse forme de pregătire profesională. Astfel, în anul şcolar 1955/1957 erau pregătiţi, prin cursuri de 4 ani, tehnicieni

şi maiştri veterinari. Din 1962 şcoala medie de tehnică veterinară se transformă în şcoală profesională cu durată de 3 ani pentru pregătirea teoretică de specialitate

şi cu un an de practică în câmpul muncii.

După ce ajungeau la o vechime de 3 ani, absolvenţii şcolii deveneau „agenţi veterinari”, iar după un stagiu de 1-3 ani li se oferea posibilitatea de a-şi continua

studiile la Şcoala tehnică de maiştri veterinari, dacă promovau examenul de admitere. În paralel, funcţiona şi Şcoala tehnică postliceală care pregătea tehnicieni

veterinari în 2 şi, mai apoi, în 3 ani de studiu. Din 1968 apare învăţământul liceal de specialitate cu o durată a cursurilor de 4 ani. 
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Actualmente,  Liceul  Tehnologic de Industrie Alimentară Arad pregăteşte elevi la cursuri liceale de zi,  seral şi cu frecvenţă redusă în domenii  cum sunt

industrie alimentară, agricultură, respectiv științele naturii.

 Pentru economia judeţului Arad aceste meserii sunt extrem de necesare şi pentru toate există  o cerere semnificativă pe piaţa forţei de muncă.

Repere istorice

1887 Înfiinţarea şcolii publice pentru băieţi din învăţământul gimnazial şi liceal

1920 Înfiinţarea gimnaziului „Iosif Vulcan”

1937 Transformarea în „Şcoala comercială de băieţi”

1948 Înfiinţarea „ Institutului de Zootehnie şi medicină veterinară”

      1957 Transformarea în „Şcoala medie tehnică veterinară” Arad

1962.1967 - Centrul şcolar agricol Arad

1967.1980  -Liceul Agricol Arad

1980.1990 - Liceul industrial nr. 9 Arad (cu profil agricol şi industrie alimentară)

1990.1997 - Grup Şcolar Agricol Arad

1997-2012 - Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Arad

2012-2014 – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

2014-2019 – Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

Începând cu septembrie 2019 – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

Posibilităţi de inserţie profesională
14



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.

1.4. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2019– 2020
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Analiza rezultatelor anului şcolar 2019– 2020
Evoluţia rezultatelor la examenul de bacalaureat 

Criteriul
ANUL ŞCOLAR

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

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 : 143 119 134

     -pe sexe
masculin 52 49 52

feminin 91 70 82
Promovaţi la
examenul de
bacalaureat

Total absolvenţi promovaţi, din care : 28 40 33

     -pe sexe
masculin 8 18      9

feminin 20 22 24

Ponderea
absolvenţilor
promovaţi la
examenul de
bacalaureat

Total absolvenţi promovaţi, din care : 20% 33,61% 75%

     -pe sexe

masculin 15,38% 36,67% 14%

feminin 22% 31% 86%

Sursa:Secretariatul şcolii
  
  Certificarea competenţelor profesionale- nivelul 4- învăţământul liceal- promovabilitate în procent de 100%;

Alte realizări ale anului şcolar 2019-2020 sunt următoarele:

- obținerea titulaturii de ”Școală Europeană”, titlu acordat de M.E.N. pentru o perioadă de 3 ani, în urma participării la competiția cu același nume;
- Școala noastră a fost recompensată în anul școlar 2018- 2019 cu următoarele distincții:
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 Diploma și Medalia Centenar conferite de către Consiliul Județean Arad și Primăria Municipiului Arad în anul 2018;
 Diploma de Excelență oferită de Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad în anul 2018;
 Certificatul de apreciere oferit de Asociația ”Ofensiva Tinerilor” din Arad în anul 2019;

- implementarea 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+, beneficiari fiind 15 elevi din clasele a X-a;

- implementarea proiectului  R.O.S.E. ”Bacalaureatul, fereastră deschisă spre o carieră de succes”- acord grand nr. 293/SGL/RII/01.10.2018,
beneficiari fiind 90 de elevi din școală;

- implementarea activităților de follow-up ale proiectului din cadrul programului Erasmus +, Acţiunea cheie 1- Educaţie şcolară, nr.-ul 2017-1-
RO01-KA101-036297 cu titlul “Lecții atractive, elevi mai buni”; 

- implementarea proiectului european CRISS HORIZON 2020 Digital Competence Assessement System cu elevii clasei a IX-a A +  un cadru
didactic;

- implemetarea proiectului de mobilitate internațională  „Cu  ochii în 3,14” la Universitatea Gal Ferenc din Bekescsaba (Ungaria);
- oganizarea și derularea simpozionului internațional  ”Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm și comunicăm”  2019 și  publicarea cărţii

simpozionului, 160 de exemplare;
- organizarea activității „Formal vesus  nonformal în Erasmus+”- Erasmus day, octombrie 2018 de către CTIA;
- școala noastră este centru de evaluare Cambridge, ECDL, CISCO, IC3- oferind oportunități atât cadrelor didactice, cât și elevilor de a obține

certificatele aferente;
- realizarea parteneriatului cu Asociația EIVA Arad în cadrul proiectului „You are like Me- European” , în cadrul Programului Erasmus +, nr.

2018-1—FR02-KA105-014206, finanțat de Comisia Europeană, implementat de Asociația EIVA, în parteneriat cu Mission locale Nord
Reunion- 3 elevi ai CTIA beneficiari ai unei mobilități Erasmus +;

- scrierea și depunerea unui alt proiect Erasmus + „Gender Equality”, proiect de parteneriat strategic în domeniul educație școlară – proiect de
schimb interșcolar KA- 229 cu Școala Ozel Sisecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi din Turcia-  beneficiare 20 cadre didactice în cazul
aprobării;

- 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;
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- implementarea  parteneriatului  cu Centrul  Național  de  Training  Eduexpert  Craiova  pentru  formarea  cadrelor  didactice-  3  cursuri  gratuite  de
formare;

- îmbogăţirea paletei de activităţi extracurriculare;
-  renovarea sălilor de clasă: 41, 45, 46, 47- săli alocate claselor a IX-a, a laboratorului de biologie, a sălii profesorale, a anexei 1 a laboratorului de

chimie, recondiționarea ușilor sălilor de clasă: 30, 31, 41, repararea pereților laboratorului de fizică afectați în urma infiltrațiilor;
- reparații ale acoperișului clădirii, ale jgheaburilor și ale canalizării din curtea mică a școlii;
- întreținerea prin efectuarea deratizărilor conform prevederilor legale și efectuarea unei curățenii generale  de amploare;
- pentru promovarea imaginii şcolii am achiziţionat un roll-up şi 2 panouri de promovare a rezultatelor elevilor, am tipărit un nou număr al revistei

colegiului, “Treptele Adolescenței”, revistă în care s-au evidențiat toate rezultatele și activitățile derulate de unitatea noastră școlară.
- reorganizarea site-ului şcolii şi actualizarea pemanentă a acestuia;
- dotarea atelierului de industrie alimentară cu două table magnetice și a laboratorului de Industrie Alimentară cu instrumentar;
- achiziționarea a  60 pupitre de o singură persoană și 50 scaune de lemn;
- dotarea bibliotecii și a sălii profesorale cu câte o multifuncțională;
-  îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii.

1.5. 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.

În 2009, miniștrii învățământului din UE au convenit să se atingă cinci indicatori de referință în materie de învățământ și formare până în 2020:
 procentajul de abandon timpuriu al învățământului și formării trebuie să fie mai mic de 10 %;

18



  procentajul persoanelor în vârstă de 30-34 de ani cu educație terțiară ar trebui să fie de cel puțin 40 %;
 cel puțin 95 % dintre copiii între patru ani și vârsta începerii învățământului primar obligatoriu ar trebui să beneficieze de educație destinată copiilor de vârstă

mică; 
 procentajul tinerilor în vârstă de 15 ani cu competențe insuficiente în materie de citire, matematică și științe ar trebui să fie mai mic de 15 %;
 o medie de cel puțin 15 % adulți (grupă de vârstă 25-64) ar trebui să participe în învățare pe tot parcursul vieții.

 
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:
- actualizarea periodică a competențelor;
- anticiparea și evaluarea cererii de competențe și a capacitatății de inserție profesională a absolvenților; 
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-  concentrarea asupra unor sectoare-cheie, de exemplu TIC. școlar, creșterea numărului de elevi absol
- S-au înregistrat progrese semnificative, dar insuficiente, în ceea ce privește reducerea abandonului venți de învățământ secundar superior,

îmbunătățirea competențelor de citire precum și în creșterea procentajului adulţilor care participă la învățământ sau formare. 

1.6. CONTEXTUL PRIORITĂȚILOR PROGRAMULUI DE GUVERNARE

Obiectivele prioritare ale Programului de Guvernare pentru domeniul educației (perioada curentă de programare strategică 2017-2022), sunt:
  Implementarea unor programe care să asigure condiţii de dezvoltare şi formare a tuturor copiilor, de la naştere şi până la majorat.
  Asigurarea unui învățământ de calitate, în şcoli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel

cu asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, dezvoltare fizică (în cluburi şcolare sportive) şi socioculturală.
  Asigurarea accesului la angajare, precum și la programe de calificare, a absolvenților care nu au promovat examenul de bacalaureat.
  Extinderea educației antreprenoriale de la școlile vocaționale și tehnologice la toate școlile din România.
 Organizarea de concursuri antreprenoriale la toate nivelurile preuniversitare
  Promovarea profesioniştilor în managementul educaţional. 
 Întărirea rolului managementului școlii, activitatea directorului trebuind să cuprindă toate aspectele vieții elevului, asigurându-se că toate demersurile

personalului școlii sunt centrate pe elev și nevoile acestuia. 
 Promovarea politicilor publice bazate pe realitățile sistemului, identificate în urma unor studii și analize. 
 Întărirea capacităţii de monitorizare, evaluare a sistemului de educație (ex.: Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, Registrul

Matricol Unic, Cadrul Naţional al Calificărilor etc.) şi de planificare strategică, pe baza datelor statistice naţionale şi internaţionale etc. 
 Respectarea  principiului  autonomiei  și  descentralizării  în  educaţie  şi  a  principiului  responsabilităţii  publice,  şi  întărirea  mecanismelor  legale  de

funcţionare a acestor principii, astfel încât să fie posibilă o mai bună gestionare a resurselor la nivel local. 
 Respectarea principiului dialogului social și transparentizarea activității instituțiilor din sistemul de educație și cercetare.
  Realizarea de studii cu privire la nevoile agenților economici în ceea ce privește asigurarea cu personal calificat, precum și la inserția absolvenților pe

piața muncii. 
 Fundamentarea planurilor de școlarizare și a finanțării pe domenii de studiu, în funcție de nevoile pieței muncii. 
  Revalorizarea învățământului profesional și tehnic prin flexibilizarea sistemului – mai multe opțiuni de formare profesională pentru elevi, diferite

tipuri de certificări care să asigure acces pe piața muncii și să asigure continuarea studiilor la niveluri superioare de calificare. 
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 Formarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în învățământul preuniversitar și universitar.
 Includerea elementelor de dezvoltare a competențelor socio-emoționale pe toate palierele sistemului de educație. 
 Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate/internship. 
 Realizarea de activități de orientare și consiliere pentru elevi și studenți, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii.
  Crearea  condițiilor  necesare  de  confort,  siguranță  și  securitate  pentru  toți  copiii  în  școli,  care  să  permită  inclusiv  obținerea  autorizațiilor  de

funcționare (sanitară, ISU), în conformitate cu prevederile legale.
  Modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor și comunicării, prin dotarea tuturor școlilor, cadrelor didactice și

copiiilor cu mijloace adecvate.
  Creșterea participării la educație de calitate, de la creșă, până la absolvirea unei forme de învățământ care să asigure acces pe piața muncii sau

tranziția către învățământul universitar
  Asigurarea accesului egal la învățământ de calitate și incluziv la nivel preuniversitar
  Restructurarea curriculumului şcolar din perspectivă multiculturală.
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  CAP.  II – ANALIZA DE NEVOI 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

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.
În conformitate cu Institutul Național de Statistică, la nivel național s-a realizat proiectarea populației României la orizontul anului 2060. Astfel în urma
statisticilor populația de vârstă școlară și preșcolară este proiectată ca variind astfel: 
 Grupe de vârstă Mii persoane Modificare 2006/2011

2011 2030 2060
Absolută

(mii) Relativă (%)
Cu migraţie externă          
Populaţia de vârstă preşcolară (3-6 ani) 850,6 615,8 403,7 -446,9 -52,5
Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) 1723,4 1335,4 872,5 -850,9 -49,4
Populaţia de vârstă şcolară (15-24 ani) 2700,7 2151 1366,8 -1333,9 -49,4
Fără migraţie externă          
Populaţia de vârstă preşcolară (3-6 ani) 850,6 627,1 427,5 -423,1 -49,7
Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) 1723,4 1360,3 924 -799,4 -46,4
Populaţia de vârstă şcolară (15-24 ani) 2700,7 2185,3 1441,9 -1258,8 -46,6

La nivel general, populaţia şcolară a României este în scădere.  Populaţia în vârstă de
şcolarizare  (3-23  ani)  s-a  redus  treptat  în  perioada  2008-2015.  Concomitent  s-a  produs  şi
reducerea populaţiei cuprinse în sistemul de educaţie. Tendinţa descendentă a populaţiei şcolare
s-a păstrat şi la nivelul anului şcolar 2015-2016 (totalul elevilor şi studenţilor a fost în scădere cu
12981 faţă de anul 2008).

La  efectivele  de elevi  din  învăţământul  primar  se înregistrează  tendinţe  demografice
pozitive. Astfel, la acest nivel de educaţie, efectivele de elevi din anul şcolar 2015-2016 au crescut
cu 243 faţă de anul 2014-2015.
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Un  trend  accentuat  descrescător  se  constată  în  învăţământul  gimnazial,  numărul  de  elevi
reducându-se  cu  3371  în  2015-2016  faţă  de  anul  2007.  Reducerea  pe  ansamblu  a  efectivelor  şcolare
corespunzătoare învăţământului gimnazial – care va mai continua şi în următorii ani, conform prognozelor
demografice – are efecte directe asupra resurselor umane sub aspect cantitativ, precum şi în ceea ce priveşte
structura reţelei şcolare, în special în mediul rural

Efectivele de elevi din învăţământul secundar superior au înregistrat tendinţe diferite.  
La nivelul liceului scăderea este de 2477 elevi în 2015-2016 faţă de anul 2007.
În învăţământul profesional se înregistrează o scădere accentuată, cu 2477 elevi față de anul 2007-2008.

 Sursa: PLAI 2016- 2020, Județul Arad

Evoluția rezultatelor la evaluările și examenele naţionale- examenul de bacalaureat

Anul Procent promovaţi
Nr. candidaţi 
evaluaţi

Nr. candidaţi cu 
medii peste 5

2013 49.58% 3928 1952

2014 51.82% 3103 1608

2015 60,73 3319 2017

2018 61,15 3020 1755

2019
60,7 2893 1648

2020

Se constată o variație foarte mică a procentului de promovabilitate în ultimii ani.

La examenul național de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2020, în judeţul Arad procentul de promovabilitate după contestaţii a fost de 57,56 %.
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Forma de invatamant Nr elevi inscrisi Nr. elevi prezenti Nr. elevi neprezentati Nr. elevi eliminati Numar de candidati respinsi Din care cu medii: Nr. elevi reusiti <
5 5 - 5.99 Zi 1009 815 (80,77%) 194 (19,23%) 0 (0%) 557 (68,34%) 439 (78,82%) 118 (21,18%) 258 (31,66%) Seral 33 21 (63,64%) 12 (36,36%) 0 (0%) 15
(71,43%) 15 (100%) 0 (0%) 6 (28,57%) Frecvență redusă 21 17 (80,95%) 4 (19,05%) 0 (0%) 9 (52,94%) 6 (66,67%) 3 (33,33%) 8 (47,06%) TOTAL 1063 853
(80,24%) 210 (19,76%) 0 (0%) 581 (68,11%) 460 (79,17%) 121 (20,83%) 272 (31,89%)

Sursa: Raportul privind starea învățământului preuniversitar din județul Arad, 2020

Rata de absolvire

Pe ciclurile de învăţământ situaţia se prezintă în felul următor:

 pentru învăţământul gimnazial, în anul 2014-2015, rata de absolvire a scăzut cu 1,2% față de anul 2006-2007;

 pentru învăţământul liceal - în anul 2014-2015, rata de absolvire a crescut cu 31,5% față de anul 2006-2007,explicabil prin absența învățământului
profesional în anii școlari 2011 – 2012, 2012 – 2013;

 pentru învăţământul profesional, în anul 2014-2015, rata de absolvire a scăzut cu 30% față de anul 2006-2007, cu preponderență în perioada 2011 –
2013;

 pentru învăţământul postliceal,  în anul 2014-2015, rata de absolvire a crescut
cu  8%  față  de  anul  2006-2007,  majoritare  fiind  calificările  în  domeniul
Sănătate și Asistență socială.
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Rata de absolvire reprezintă procentul absolvenţilor unui anumit nivel de educaţie din totalul populaţiei în vârstă teoretică de absolvire specifică nivelului
de educaţie respectiv. Repartizarea urban/rural este derivată din mediul de rezidenţă al şcolilor (nu din mediul de provenienţă al elevilor).

Sursa: PLAI 2016- 2020, Județul Arad

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.
Sursa: PLAI 2016- 2020, Județul Arad

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

- tendinţa de scădere a populaţiei ocupate;
- scăderea ratei medii de ocupare a tinerilor sub 25 de ani;
- creşterea ratei şomajului în rândul tinerilor;
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- numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la grupa de vârstă 40-49;
- 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;
-ponderea cea mai ridicată a șomajului în rândul celor care au absolvit doar ciclul gimnazial.

4. ANALIZA PEST(E)

Prin această analiză s-au identificat următoarele influenţe asupra activităţii Liceului 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” etc.);
-existenţa programelor de finanţare din educaţie pentru formarea profesională, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice;

Factorii economici:
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La nivelul anilor 2016 - 2020, existau diferențe considerabile în cadrul regiunii cu privire la dimensiunea economiei, județul Arad situându-se pe locul al 2-
lea cu 43,22% din PIB-ul regional.
Domeniile de activitate care contribuie semnificativ la valoarea PIB-ului sunt, in ordine: industria, agricultura, tranzacţiile imobiliare, transport şi depozitare,
intermedieri financiare, comerţ, construcţii şi altele.
Evoluţia principalilor indicatori economico – sociali pe regiunea Vest

- modificări procentuale faţă de anul anterior -
Indicatori  2016 2017 2018 2019

PRODUS INTERN BRUT  Total economie 4,2 4,3 4,5 4,7
VEST 4,2 4,2 4,5 4,6

  din care valoarea adăugată brută din:
Industrie  Total economie 4,0 5,3 5,7 5,4

VEST 4,1 5,4 5,8 5,5
Agricultură, silvicultură, 
piscicultură

 Total economie 9,0 1,9 1,9 1,9
VEST 9,0 1,9 1,8 1,8

Construcţii  Total economie 5,7 6,0 6,3 6,6
VEST 6,0 5,8 6,2 6,5

Servicii  Total economie 3,4 3,9 4,1 4,5
VEST 3,3 3,8 4,1 4,5

Sursa: PLAI 2016- 2020, Județul Arad

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu agenţii economici au avut  în vedere următoarele:
- efectuarea pregătirii practice a elevilor;
- cadru legal de elaborare a curriculum-ului în dezvoltare locală;
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- 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 proiectele POCU.

În cele 29 de unităţi de învăţământ analizate 60% din totalul de elevi au 
efectuat practică la ~300 agenţi economici.

Toate cele 29 unităţi au cel puţin un agent economic în consiliul de
administraţie. Nicio unitate nu are parteneriate cu agenţii economici
pentru formarea cadrelor didactice

29

Parteneriate cu întreprinderile

Elevi in stagii de practica la agentii economici

5%
17%

76%

2%

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 3+

Nu există date/informaţii despre competenţele dobândite de elevi după efetuarea stagiilor de 
practică

Unitatea are cel puţin un agent economic în C.A 100 %

Unitatea implică agenţi ec. în activitatea de orientare a carierei 98 %

Unitatea are parteneriate cu agenţi ec. pentru elaborare CDL 95 %

Unitatea are parteneriate cu agenţi ec. pentru Formarea 
Profesionala a Adulţilor

10 %

Unitatea are parteneriate cu agenţi ec. pentru formarea 
cadrelor didactice

0 %



Sursa: PLAI 2016- 2020, Județul Arad

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.

La capitolul  indicatori economici și sociali, judeţul Arad are un rezultat pozitiv în anul 2017 comparativ cu anul 2016 pe toate sectoarele de activitate, atât în
agricultură, industrie și construcții, cât și în domeniul serviciilor. 
Primul sector economic ca importanţă al judeţului Arad din punctul de vedere al populaţiei ocupate este industria și construcțiile (67.208 persoane din populaţia
ocupată a judeţului lucrează în agricultură) urmată îndeaproape de servicii (62.947 persoane) și agricultura, vânătoare ți servicii conexe, silvicultură și pescuit
(3.999 persoane), toate aceste sectoare de activitate înregistrând creșteri comparative cu aceași luna din anul precedent. În luna august 2017 în județul Arad figurau
un număr de 134.154 de salariați.
Câștigul salarial mediu brut a crescut în anul 2017 față de perioada din anul precedent ajungând la suma de 2.915 lei, iar salariul net ajungând la suma de 2.091 lei.
Procentul şomajului a înregistrat o scădere în anul 2017 comparativ cu aceiaşi lună a anului precedent, respectiv august 2016, ajungând la procentul 1,4%.

Sursa: PLAI 2016- 2020, Județul Arad

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.

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN

30



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 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.

Liceul  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.

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.

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.
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Oferta educațională 2020- 2021:
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 IN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

                       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, semestrul II 
Filiera TEHNOLOGICĂ
Profil RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
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Domeniul pregătirii de bază - AGRICULTURĂ:
Calificarea profesională TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 

1 clasă – 28 elevi

Proiectul planului de școlarizare s-a realizat în proporție de 85,71%, realizându-se cele 4 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. Deși agenții economici solicită calificarea brutar- patiser- preparator produse făinoase, părinții și elevii
sunt reticenți în a opta pentru înscrierea la învățământul profesional.

Măsuri care se impun: regândirea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2021- 2022 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

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii
de rezidenţă Anul scolar 

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Total populaţie şcolară, din care: 471 416 416 398 435 448
202

465
232

     -pe sexe
masculin 220 190 184 173 196

feminin 265 251 232 225 239 246 233

  -după mediul
de rezidenţă al

elevilor 

Total din localitatea unde
este situata scoala 211 186 178 195 220 237

259

Total din alte localitati 260 230 238 203 215 211 206

Total din urban 23 11 12 28 16 14 18

Total din rural 237 219 226 175 199 197 188

Total liceu tehnologic ruta directă, din 471 416 416 398 435 448 465
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care:

202 232

    -pe sexe
masculin 220 190 184 173 196

 
feminin 265 251 232 225 239 246

233

  -după mediul de
rezidenţă al

elevilor 

din localitatea unde 
este situată şcoala 211 186 178 195 220 237

259

Total din alte localităţi 260 230 238 203 215 211 206

Total din urban 23 11 12 28 16 14 18

Total din  rural 237 219 226 175 199 197 188

 
Sursa:Secretariatul şcolii

Forma de învăţământ – seral

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de
rezidenţă

Anul scolar 

2020-
2021

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Total populaţie şcolară, din care:

101 70 63 57 72
68 77

     -pe sexe
masculin 40 37 31 23 31 26 33

feminin 61 33 32 34 41 42 44

  -după mediul
de rezidenţă al

elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 53 47 49 38     47 45

50

Total din alte localităţi 48 66 14 19 25 23 27

6Total din urban 2 47 2 4 4 7

Total din  rural 46 19 12 15 21 16 21

Total liceu tehnologic ruta directă, din care: 48 47 63 57 72 68
26

77
33    -pe sexe masculin 16 23 23 23 31
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feminin 32 24 34 24 41 42 44

  -după mediul de
rezidenţă al

elevilor 

din localitatea unde este
situată şcoala 22 24 15 38 47 45

50

Total din alte localităţi 26 23 14 19 25 23 27

Total din urban 4 2 4 4 7 6

Total din  rural 26 19 12 15 21 16 21

Total în clasa a XII şi a XIII-a ruta 
progresivă, din care: 53 23 - - -

-
-

    -pe sexe
masculin 24 14 - - -

feminin 29 9 - - - -

  -după mediul de
rezidenţă al

elevilor 

din localitatea unde este
situată şcoala 31 23 - - - -

Total din alte localităţi 22 - - - - -

Total din urban - - - - - -

Total din  rural 20 - - - - -

Sursa:Secretariatul şcolii
Forma de învăţământ – frecvenţă redusă

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii
de rezidenţă

Anul scolar 

2020
2021

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Total populaţie şcolară, din care:

165 217 194 167 173 170 186

     -pe sexe
masculin 65 79 79 71 74 67 70

feminin 100 138 115 96 99 103 116
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  -după mediul
de rezidenţă al

elevilor 

din localitatea unde este 
situată şcoala 93 136 96 106 85 64

82

Total din alte localităţi 72 82 98 61 88 106 104

Total din urban 14 15 22 18 27 8 25

Total din  rural 58 67 76 43 61 114 79

Total liceu teoretic, din care: 165 217 194 167 173
170 186

    -pe sexe
masculin 65 78 79 71 74 67 70

feminin 100 139 115 96 99 103 116

  -după mediul de
rezidenţă al

elevilor 

din localitatea unde 
este situată şcoala 93 136 96 106 85 64 82

Total din alte localităţi 72 81 98 61 88 106 104

Total din urban 14 14 22 18 27 8 25

Total din  rural 58 67 76 43 61 114 79

Sursa:Secretariatul şcolii

Pierderi pe cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare directă

Criteriul
ANUL ŞCOLAR

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

Înscrişi în cls. a IX-a liceu
tehnologic

117 97 114 114 149

2019-2020 2020-2021

113 139

Sursa:Secretariatul şcolii
5.4.Cheltuieli publice/ elev
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Anul Nivel de învăţământ

 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

Total
Buget mii lei

Naţional Local

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

2018 Liceal 104,1 62,38 41,72

Sursa: Contabilitatea şcolii

2.2.4.Resurse 

Resurse materiale

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară este alcătuit din 2 corpuri. 
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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 - 13

Număr cabinete – 17 (cabinet veterinar, de asistență psihopedagogică, SSM/ PSI etc.);

Număr laboratoare – 9

 laborator de fizică

 laborator de chimie

 laborator de biologie

 laboratoare de informatică – 2 (un laborator este centru C.I.S.C.O., centru E.C.D.L., centru de examinare Cambridge, centru de formare „Competențe

digitale cu resurse deschise”)

 laborator de industrie alimentară

 laborator de proiectare şi cercetare ştiinţifică

 laborator de resurse naturale și protecția mediului

 laborator de microbiologie

Număr ateliere- 1

 atelier de industrie alimentară
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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

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 total de elevi în anul şcolar 2019 – 2020: 698

Număr total de elevi în anul şcolar 2020 – 2021:728

Număr de elevi / sală de clasă:  27

Număr de schimburi: 2

Privitor la resursele financiare, acestea provin de la:

 buget  - 85% 

 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.
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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 9 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 conform normativelor; 

-repararea parţială a instalaţiei electrice;

-înlocuirea tuturor prizelor şi întrerupătoarelor din şcoală;

-reparații ale grupurilor sanitare și dotarea acestora cu aparate pentru uscat mâinile, dozatoare de săpun și dispozitive pentru hârtie;

-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;
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-dotarea școlii cu 8 videoproiectoare;

-dotarea sălilor de clasă cu scaune cu șezut de lemn (320 scaune) și a 10 săli cu mese pentru elevi;

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

-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 dulap metalic pentru documentele școlare, precum și renovarea acesteia;

-pentru promovarea imaginii şcolii am achiziţionat 3 roll-upuri şi 6 panouri de promovare a rezultatelor elevilor;

-publicarea, anual, a cărţii simpozionului internaţional “Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi comunicăm”; 

-renovarea laboratorului de biologie și a anexei 1 a laboratorului de chimie;

-recondiționarea ușilor de la 5 săli de clasă;

-repararea pereților laboratorului de fizică afectați în urma infiltrațiilor;

-reparații ale acoperișului clădirii, ale jgheaburilor și ale canalizării din curtea mică a școlii;

-reparații ale pavajului interior (de pe coridoarele liceului, extrem de denivelat);

-finalizarea arhivării documentelor conform normativelor;

-dotarea școlii cu stingătoare și materiale de prim ajutor;

-realizarea de  proiecte cu finanțare externă:
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-proiectul nr. 2018-1-RO01-KA102-047628 cu 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- grant de 45478 Eu a fost aprobat spre finanțare, prin care un grup de 15 elevi din clasele a X-a , domeniul pregătirii de bază: Industrie alimentară, au

desfășurat SPP în mediu de muncă real, european, în perioada 5-25 mai 2019, în Paphos/ Cipru la St. George Hotel. 

         -proiectul de mobilitate finanțat prin programul Erasmus + “Lecții atractive, elevi mai buni”- grant de 41040 Eu;

          -proiectul ROSE ,, Bacalaureatul, fereastră deschisă spre o carieră de succes”- acord grand nr. 293/SGL/RII/01.10.2018;

-parteneriat cu Eduexpert Craiova- 9 cadre didactice au fost formate în domeniul Leadership-ului, managementului și comunicării;

-proiectul european CRISS HORIZON 2020 Digital Competence Assessement System cu elevii clasei a IX-a A+ cadru didactic;

-parteneriatul cu Asociația EIVA Arad- proiectul „You are like Me- European” , în cadrul Programului Erasmus +, nr. 2018-1—FR02-KA105-

014206, finanțat de Comisia Europeană, implementat de Asociația EIVA, în parteneriat cu Mission locale Nord Reunion-  3 elevi beneficiari  ai  unei

mobilități Erasmus +;

          -parteneriatul cu “Școala de valori” în cadrul proiectului “Raftul cu experiențe”- şcoala a fost sponsorizată cu un laptop și videoproiector;

-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.
42



Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară pune la dispoziţia elevilor 52 de calculatoare legate în reţea, două servere, o imprimantă, acces nelimitat la

Internet, alte 13 calculatoare, 11 videoproiectoare, 2 table SMART şi 43 table magnetice. De asemenea, cadrele didactice au la dispoziţie 11 calculatoare, 18

imprimante şi 2 copiatoare repartizate la nivelul catedrelor. Mai dispunem de 4 ecrane pentru videoproiectoare, aparate audio-video și aparat foto. Toată această

aparatură se utilizează şi pentru predarea în sistemul e-learning. În ce priveşte celelalte discipline, dotarea faţă de cerere este de 80% ( fizică, chimie, biologie,

microbiologie). La unele discipline dotarea este mai slabă (60%): 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 și a altor săli, schimbarea mobilierului şi dotarea cu alte materiale

adecvate noilor programe. 

Ne propunem ca în anul școlar 2020-2021 să realizăm renovarea pereților exteriori și ai subsolului clădirii, pavarea curţilor interioare, recondiţionarea

integrală  a 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 alte patru săli de clasă, extinderea instalației electrice, repararea a cinci săli de clasă, 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 ”Stagii de practică pentru elevii liceelor tehnologice din Arad”, a proiectului ROSE- ”Bacalaureatul-

fereastră deschisă spre viitor” și derularea concursului C.A.E.R. și a simpozionului  internaţional “Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi comunicăm”,

ediția a  VI-a.

Resurse umane

În anul şcolar 2020-2021 la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară funcţionează un număr de:
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-42 cadre didactice:  35 titulari- 81,40%, 8 suplinitori- 18,60%;

- 6 personal didactic-auxiliar;

- 4,5 personal nedidactic, 

care urmăresc pregătirea educativă şi profesională a 686 elevi.

Nivelul de pregătire al cadrelor didactice:

-  4 cadre didactice au obţinut titlul de doctor în specialitate- 9,307%, 

-  28 au gradul didactic I-  65,12%, 

- 3 au gradul didactic II-  6,97%, 

- 5 definitiv- 11,63%;

- 3 debutant- 6,98%. 

În perioada 1996- 2019 au ieşit din sistem, prin pensionare, 22 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, 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, înființat în ultimii ani. 

Doamna profesoară Olariu Lavinia a câştigat un proiect de mobilitate individuală Comenius şi în anul şcolar 2012- 2013. 

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. 
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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 școlar 2018– 2019 s-a câștigat şi s-a derulat proiectul Erasmus + 2018-1-RO01-KA102-047628 "Abilities 4 Future in Food Processing" (Abilități

pentru viitor în procesarea alimentelor), Paphos, Ciprum responsabil Anda Sauliuc.

În  anul  școlar  2018–  2019  s-a  câștigat  şi  s-a  derulat  proiectul  ROSE,  implementat  de  către  MEN,  finanțat  de  către  Banca  Internațională  pentru

Reconstrucție și Dezvoltare- grant de 152500 Eu- derularea primului an de finanțare;

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 CAER 2017,

poziția 1303.

În anul şcolar 2017- 2018 s-a derulat simpozionul internațional „Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi comunicăm”,  inclus în CAER 2018,

poziția 1760.

În anul şcolar 2018- 2019 s-a derulat concurusul regional și simpozionul internațional „Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi comunicăm”,  inclus

în CAER, domeniul științific poziția 140.

90% 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.
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Personalul nedidactic format dintr-un muncitor întreţinere (angajat cu ½ normă), 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 698 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. 

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 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 să extindem pateneriatele prin implementarea altor proiecte.
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 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. 

Parteneriate cu agenți economici pentru efectuarea stagiilor de practică:

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului
Domeniul: Industrie alimentară 

Nr. crt. Agent economic Reprezentant
1.  SC AGABI MINI ABC S.R.L. Mureșan Andreia

Cicir nr. 80
0755 533 950

2. AMEFA ARAD AMEFA - AMC
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Str. Corneliu Coposu FN
3. BS ANDRE ȘEPREUȘ

Complex Comercial 
Restaurant 

Rib Adina
Șepreuș
0757 734674

4. S.C.  Casa Dulce SRL Contract școală
Istrate Monica
Arad, str. Milan Tabacovici nr. 14
Tel: 0745-312.207
monica_vytalis@yahoo.com

5. S.C.  Damaro Young  SRL
CHOICE 23

Orodan Anamaria
Arad, Str. Lucian Blaga nr.23
Tel: 0733955885

6. Filip D IMPEX SRL; Fabrica de 
preparate din carne

Filip Ana
Str. Dambovitei nr. 142
0730060575

7. I.F. CUCUIET FLORIN Cucuiet Florin
Sat Sâmartin, com. Macea, jud. Arad
0747 888 887

8. I.I. ADA Filip Carmen
Com. Șagu, Jud. Arad

9. I.I. CIOCÂRLIA Ardeleanu Eugen
Sat Sînmartin, nr. 536, com. Macea, jud. 
Arad
0740 029 110

10. I.I. Molnar Elena I.L. Cotrău Lavinia 
Str. Londra nr. 21, Vladimirescu
0743 172 679
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11.
I.I. Popovici Cosmin

Popovici Cosmin
Administrator
Tel: 0744-512.868

12. S.C. LIDERPAN SWEET S.R.L. Moldoveanu Claudia
Arad, Str. Poetului nr. 1 / C
0723 648 778

13. PLATTINIUM BISTRO CAFFE Mitu Radu
Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 241, bl. 6 b
0742 390 866

14. PREMIER RESTAURANTS Horga Cătălin
Arad, B-dul Revoluției nr. 78
0737 510 400

15. S.C.  RAPIO S.R.L. Ivașca Dana
Arad, Str. Mihai Eminescu nr. 28
0722 556 717

16. S.C. AGRO BIANA MAR S.R.L. Stan Călin
Arad, Str. Pădurii nr. 47
0747 020 919

17. S.C. AGRO CODLEA S.R.L. Piper Gheorghe
Str. Pictor Minișan Cornel nr. 1
0722 193 414

18. S.C. ANGELIA S.R.L. Csordas Angelica
Str. Lucian Blaga nr. 2-4
0257 210 012

19. S.C. AUTO SUPER SERVICE 
ARAD VEST

Joldea Manuel
Calea Aurel Vlaicu nr. 202
0744918256
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20. S.C. BSA PIZZA DRIVE SRL Budău Eugenia
Arad, Str. Metianu nr.6
0743 904263

21. S.C. DORIS PROD COM S.R.L. Găvruță Fabiola
Pecica, Str. 305, nr. 2
0754 908 804

22. S.C. IONUȚ TOURS S.R.L 
PENSIUNEA ”FLORA”

Agrijan Rodica
Sat Cicir nr. 234 A
0740 522 411

23. S.C. LUCSTAR PROFI S.R.L 
(FABRICA DE MÂNCARE)

Lucaci Cornel
B-dul Revoluției nr. 90
0722 300 548

24.
S.C. PAUL PROD FOOD S.R.L.

Coroban Lucian
Piața Gării nr. 1
0727 889 886

25. S.C. PROFI  ROM FOOD  SRL 
ARAD

Ciobanu Cosmin
Profi Teatru
Profi Podgoria 
Profi Sanicolau
0721244413

26. S.C. SATURN PRODIMPEX 
S.R.L.

Valan Nuța
Arad, Str. Castor nr. 24
0257 218 816

27. S.C. SPECIAL SRL
Patiserie

Hărduț Cristian
Arad, Str. Crișan  nr. 1
0724238486

28. S.C. TAVI ȘI CAMELIA S.R.L. Mihuț Octavian
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Arad, Str. Șezătorii nr. 25
0742 077 725

29. S.C. TESTA SILVIU S.R.L. Deac Silviu
Loc. Barațca, com. Păuliș nr. 676
0724 224 100

30.

S.C. XE-MAR Prod Com SRL
Nr. 1725/9 /04.10.2018

Contract școală
Băluță Mariana și Racz Xenia, 
Arad, Calea Timișorii nr. 13, 
Arad, Piața Eroilor nr. 1
Tel: 0745-523.225 ( Băluță Mariana)

31. S.C.  ,,Pizza 5 colțuri” Șerb Daniel- Resp. resurse umane
Arad, str. Obedenaru, nr. 22, ap. 2
0257-206.133
dani_serb@pizza5colturi.ro

32. S.C.  Alex Mar Concept 2 SRL Iercișan Abel
Loc. Vladimirescu
Tel: 0799-837.295

33.
S.C. AUTOMAR – EM 2016 
SRL

Holoș Adrian
0723-113.437
Pensiunea Mayumi
Arad, str. Voluntarilor

34. S.C.  BSA PIZZA DRIVE SRL Budău Eugenia
Arad, str. Mețianu nr. 6
Tel: 0743-904.263
budaneugenia@yahoo.com

35. S.C.  Crimona SRL Contract școală
Iernilă Rodica
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Arad, str. M. Tabacovici nr. 5
Tel: 00745-245.157
rodica_iernilă@yahoo.com

36. S.C.  CRISMADA VLADI SRL Gavra Dacian
Arad, str. Iuliu Mania
0749-067.001
Bîndea Marcela- Șef Tură
0749-468.287

37. S.C.  DORIS-PROD SRL
Brutărie

Găvruță Fabiola
Pecica Str. 305; Nr. 2
0754 908804

38. S.C. Dory-Gel-Al-Mar SRL
(,, Bunătăți de Hălmagiu”- Piața 
M.Viteazu și Piața mare

Sida Geanina Maria
Hălmagiu, str. Crișan nr. 13
Tel: 0748-152.911

39. S.C.  ELEGANCE GROUP SRL Baltă Laura
Ghioroc, str. N. Bălcescu nr. 3
Tel: 0745-599.662
office.elegancegroup@yahoo.com

40. S.C.   GEORGE  ANDA  PROD
COM SRL

Șerb Laurențiu
Administrator
Ineu, Calea Traian nr. 4
Tel: 0755-923.172
georgeandra70@yahoo.com

41. S.C.  Hodișan SRL Hodișan Mihai
Arad, str. Ulmului, nr.24
Tel: 0357-800.110

42. S.C.  HOMEFOODBRAND  SRL Mal Claudiu
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D Arad, str. Cozia nr. 5
Director
0748-990.290

43. S.C.  KEVIN DOMINGO SRL Pilan Cristian
Com. Felnac nr.822
Tel: 0742-702.889

44. S.C.  LAURA COFE CIOCO 
SRL

Jorza Laura
Loc. Ghioroc, nr. 87
Tel: 0745-705.640

45. S.C. NADENKA SRL Arad, Bld. Revolutiei 
Tel 0753119801

46. S.C.   OPALPAULEX  TRANS
SRL

Cîlba Claudia
Arad, str. Filotei nr. 16
Tel: 0745-172.762
0746-069.380

47. S.C.  Palmar Vali
(Brutăria pâine de Pecica)

Suciu Simona
Arad, Str. Piata Spitalului

48. S.C.  PATRYPAN &CO SRL Gadarici Cecilia- contabil
Loc. Frumușeni, nr. 226, Jud. Arad
Tel: 0744-567.097

49.

S.C.  PRODALIM SRL

Contract  școală
Moroc Mihaela
Tel: 0728-554.435
prodalim@satura.ro

50. S.C.  PROFI ROM FOOD SRL Ciobanu Cosmin
Arad, str. Lucian Blaga nr. 2 -MAG 2329
Tel: 0721-244.413
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Tel 0754375930
51. S.C.  SEP HOTEL SRL Saplacan Mircea

Arad, str. Stefan Tenetchi nr.37
0728961060

52. TEKAFFE ARAD
Cofetăria Continental

Matea  Rodica 
Bdul Revoluției Nr. 79-81
0746222841

53. S.C. Jula SRL Contract școală
Jula Eleva
Piața Catedralei
0745-201.909

54. S.C. ORNELLA S.R.L.
(Micalaca)

Tivadaru Florina
Splaiul Gheorghe Magheru bl.329
0740-197171

55. S.C. CHELLY 
GASTRONOMUS S.R.L.

Toma Mariana Corina
Arad, str. Șiriei nr. 3A
0723 547593
chellygastronomus@yahoo.com

56. Asociația Galaad
(Veganteria UTA)

Gabudean Horia
Str. Bumbacului nr. 1
0775 316169

 
Profilul: Resurse naturale și protecția mediului
Domeniul: Agricultură
Domeniul pregătirii de bază: Agricultură ( clasele IX-X)
Specializarea: Tehnician Veterinar (clasele XI-XII)
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Nr. crt. Agent economic Reprezentant
1. I.I . Rotaru Sanda Florica Rotaru Sanda

Curtici, DJ 709 B
Tel: 0741-146.977

2. S.C.  Agricola Brândușan SRL
3. SC Biofarmland Manufactura 

SRL
Loc. Firiteaz, nr. 350, Jud. Arad
Tel: 0746-223.525

4. S.C.  SIMAGRON SRL Rediș Simion
Arad, str. Antoniu Czigler nr. 16
Tel: 0745-590.282
Sinagron@yahoo.com

5. Școala de Șoferi Irimia Arad Irimia Aurel
Arad, str. Stan Dragu nr. 

6. Școala de Șoferi Nicola &Nicola 
Driving Arad
(Conducere tractor și auto)

Nicola Ovidiu
Arad, Bdul Revoluției, nr. 71, Ap. 2
Tel: 0741-672.753

7. I.I.,,Pop Genoveva
Nr. 2046/1/a13.09.2019
2046/1/b13.09.2019
2046/1/c13.09.2019

Pop Genoveva
Zimandul Nou Nr.345
0724215282

8. Soc.Agr.Optima
Nr. 2046/2/13.09.2019

Ing. Centea Lidia
Sinmartin Nr.400
0257536752

9. S.C.  Dr. Mike SRL
Nr. 2046/3/13.09.2019

Ardelean Cristina 
Alunis Nr.297
0774675699

55



10. S.C.  Sunny Flowers
Nr. 2046/4/13.09.2019

Ardelean Daniela Arad
0727802934

11. I.I. Prodan Ildiko Rodica
2046/5/a/a13.09.2019
2046/5/b13.09.2019
2046/5/c13.09.2019
2046/5/d13.09.2019
2046/5/e13.09.2019

Prodan Ildiko Rodica
Zabrani
0741989866

12. S.C. Nasta Trans SRL 
Nr. 2046/6/a13.09.2019
2046/6/b13.09.2019
2046/6/c13.09.2019
2046/6/d13.09.2019
2046/6/e13.09.2019

Beuca Nastasia

13. S.C. AgroservSRL
Nr. 2046/7/13.09.2019

Neda Doina
Lipova, Str.A Marienescu Nr.1
0744523424

14. S.C.  Serafanni Company SRL
Nr. 2046/8/13.09.2019

Popa Adrian
Arad, Calea Aurel Vlaicu Nr.121-125
0744680827

15. S.C.  Vantu Cosmin-Com SRL
2046/9/13.09.2019

Vantu Cosmin
Covasant Str. Principala Nr.281
0760165096

16. S.C.  Lanul SRL
Nr. 2046/10/a/13.09.2019
2046/10/b/13.09.2019

Jorza Marius Azare
Cuvin Nr. 161
0745321800
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17. S.C.  Agro Dan Ferme SRL
Nr. 2046/11/13.09.2019

ANGHELESCU Raul
Vladimirescu Str. Siriei Nr.1
0-743470403

18. I.I. Lazar Simona Monica
Nr. 2046/12/13.09.2019

Lazar Simona Monica
Arad Str. Independentei Nr.14

19. I.I. Plujar Delia Iasmina
Nr. 2046/1313.09.2019

Plujar Delia Iasmina
Felnac Nr.356
0748206890

20. Societatea Agricola ,, Ceres,,
Nr. 2046/14/13.09.2019

Roman  Calin
Vladimirescu Str. Revolutiei Nr.24
07273826

21. SC Vetagricola Farm SRL
Nr. 2046/ 15/13.09.2019

Dr. Tătar Raul
0765534944

22. Clinica vet Playdog
Nr. 2046/16/13.09.2019
2046/24/13.09.2019

Dr. Wili Glaser
0257220202
Dr. Chirla Dacian
0742312787

23. SC Vetagrica  SRL
Nr. 2046/17/13.09.2019
2046/22/13.09.2019
2046/26/13.09.2019

Dr. Ciocârlan Vicenţiu
0740257375

24. SC Vetagrica  SRL
Nr. 2046/18/13.09.2019

Dr. Boroneanţ Radu
0749225078

25. SC LUC- OVIVETCENTER 
SRL
2046/19/13.09.2019

Dr. Lup Ovidiu
FRUMUŞENI
0721485583

26. SC Asivet SRL Dr. Daw Adriana
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Nr. 2046/20/13.09.2019 0722449630
27. S.C.  Bioanima SRL

Nr. 2046/21/13.09.2019
Dr. Rebedea Cezarina
0757303066

28. C M Vet Dr. Goldiş Cristian
Nr. 2046/23/13.09.2019

Dr. Goldiş Cristian
0745518641

29. LOVE HOPE KENY VET SRL
2046/25/13.09.2019
2046/29/13.09.2019

Kelemen Patric
0771243099

30. SC Dacrivet  SRL
Nr. 2046/27/13.09.2019
2046/28/13.09.2019

Dr. Hodrea Călin
0762241902

31. SC Vetagronutrients SRL
Nr. 2046/30/13.09.2019

Dr. Cocolea Constantin
0787420978

32. CMV Laslău Iosana Irina
Nr. 2046/31/13.09.2019

Dr. Laslău Iosana
0744977480

33. Rural Pet Consult
Nr. 2046/32/13.09.2019

Dr. Gagiu Leonora
0748218412

34. Genesis veterinary clinica SRL
Nr. 2046/33/13.09.2019

Dr. Verbiţă Răzvan
0755046368

35. SC Milivet Pet SRL
Nr. 2046/34/13.09.2019

Dr. Ailoie Dumitru
0733229156

36. MV Dr. Moisa Adrian
Nr. 2046/35/13.09.2019

Dr. Moisa Adrian
0744552989

37. CMV DR.BRAD Dr. Brad Gheorghiţă
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GHEORGHIŢĂ 
Nr. 2046/36/13.09.2019

38. CMV Dr. Sîrb Marius
Nr. 2046/37/13.09.2019

Dr.Sîrb Marius
0747428171

39. Gospodărirea Comunală
Nr. 2046/38/13.09.2019

Dr. Creţiu Filimon

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 Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad și C.J.R.A.E. Arad;
• Parteneriat cu Asociaţia ”Cetatea Voluntarilor” Arad- proiectul “Cofetăria Cetății”,
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• Parteneriat cu Asociația EIVA Arad- proiectul „You are like Me- European” , în cadrul Programului Erasmus +, nr. 2018-1—FR02-KA105-014206,
finanțat de Comisia Europeană, implementat de Asociația EIVA, în parteneriat cu Mission locale Nord Reunion și  CTIA Arad;

• Parteneriat cu Asociația Iris Research Arad;
• Parteneriat cu Asociaţia INTEGRA- Concursul ,,Șanse egale pentru toți”;
• Parteneriat cu Organizația Tinerilor cu Inițiativă;
• Parteneriat cu Asociația ZURY; 
• Parteneriat cu Asociaţia “Experienţa Multisport” Arad, proiectul “Crosul, Maratonul şi Semimaratonul Aradului”; 
• Asociația Pro Basarabia și Bucovina;
• Parteneriat cu Centrul Naţional de Training Eduexpert, formare continuă şi dezvoltare profesională;
• Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară este Centru de examinare Cambridge și Centru de Examinare ECDL și CISCO.

Proiecte derulate la nivel local, naţional şi internaţional

 Concursul regional “Cercetăm, analizăm, experimentăm, aplicăm şi comunicăm”, inclus în CAER, domeniul științific poziția 140, adresat elevilor

în parteneriat cu IŞJ, Arad și CCD Arad, CJRAE Arad, ONG-uri, voluntari străini la care au participat direct 26 de echipe și 162 de echipe au participat

indirect fiind elevi din 18 unități școlare din municipiu și județ și din 35 de școli din țară, reprezentând 13 județe.

  În cadrul concursului s-a desfășurat simpozionul internațional  adresat cadrelor didactice, la care  au  fost trimise 114 articole cuprinse într- o carte. Cartea a

fost editată din veniturile proprii ale școlii și a fost distribuită autorilor, partenerilor, invitaților, personalităților care au vizitat școala, a fost introdusă și în

biblioteca școlii etc.

  „Festivalul național al șanselor tale”, în cadrul căruia s-a desfăşurat activitatea „Expoziţia culinară IndAlim 2018”, expoziție în scop caritabil;

 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 LTIA la Universitatea Szent Istvan Bekescsaba;
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 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;

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

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

 Participarea voluntarilor şcolii, la activităţile desfăşurate în cadrul ,,Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară”;

 Comemorarea Holocaustului;

 Ziua mondială a educaţiei;
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 Ziua europeană a limbilor;

 1 Decembrie Ziua naţională a României;

 Șezătoare de Crăciun;  

 Concurs Scrisori  „Dulcea mea Doamnă, Eminul meu iubit; 

 La francophonie – c’est nous;

 Ziua siguranței pe internet;

 24 Ianuarie – Unirea Principatelor - activități în parteneriat cu Muzeul de Istorie;

Sursa: directorul adjunct, Coordonatorul pt. programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare

2.2.5.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.
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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
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RAPORT PRIVIND SITUAȚIA INSERȚIEI SOCIO-PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR 
PROMOȚIA 2020

În urma centralizării datelor primite de la diriginți, s-au constatat următoarele:
Din totalul de 134 absolvenți, 100% au promovat clasa în luna mai 2020.

Din totalul de 155 absolvenți înscriși la examenul de bacalaureat (promoția curentă și promoțiile anterioare), un număr de 44 de elevi au promovat acest examen,
respectiv 28,38%.
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 În promoția curentă, din totalul de 91 elevi înscriși la examenul de bacalaureat au promovat examenul 33, respectiv 36,26%.
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Din totalul de 134 absolvenți, un număr de 25 absolvenți își continuă studiile în învățământul universitar, respectiv un procent de 18,66% din totalul absolvenților,
iar 8 își continuă studiile în învățământul postliceal, un procent de 5,97%.
Un număr de 94 absolvenți sunt angajați pe piața muncii, respectiv 70,15%.
Un număr de 10 absolvenți sunt plecați la muncă în străinătate, procentul fiind de 7,46%.
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Membru CEAC,
Cotăescu Claudia

Sursa: responsabilul CEAC
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2.3.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, liceul tehnologic a uzitat de următoarele mijloace şi surse de informare ştiinţifică aplicabile populaţiei şcolare şi în rândul comunităţii:

- documentele scrise ale MEC; 

-documente scrise ale IȘJ Arad;

- Direcţia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Arad; 

- 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 A)Oferta curriculară
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- 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.)

- utilizarea redusă a soft-urilor şi a platformelor e-
learning la unele discipline;
-desfăşurarea orelor de informatică şi laboratorului
tehnologic cu clasa întreagă;
-desfăşurarea instruirii practice cu întreaga clasă;
-inexistenţa  manualelor  la  disciplinele  din  aria
curriculară Tehnologii;

B) Resurse umane
-  personal  calificat  în  proporţie  de
100%
-  ponderea  cadrelor  didactice  titulare
cu gradul I este de 81,40%
-  includerea  cadrelor  didactice  în
programe  de  formare  continuă  în
proporţie de 90%
- eficienţa  echipei  manageriale,  există

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
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o bună delimitare a responsabilităţilor
cadrelor  didactice  (activitate
structurată  pe  comisii  şi  arii
curriculare) 
-ponderea  cadrelor  didactice  cu
performanţe  în  activitatea  didactică
este de 61%
-relaţiile interpersonale (profesor- elev,
conducere-  subalterni,  profesori-
părinţi,  profesori-  profesori,
conducere-  părinţi,  conducere-  elevi)
existente  favorizează dezvoltarea unui
climat  educaţional  transparent,
stimultiv;
-participarea  a  100%  din  cadrele
didactice  ale  şcolii  la  activitățile  de
follow- up ale proiectului de mobilitate
Erasmus+, în vederea perfecţionării 

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, implicit la pierderea titulaturii de colegiu. 

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,

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
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informatică,  atelier  de  industrie
alimentară,  sală  festivă,  cabinet
medical, cabinet psihopedagogic,
cabinet  Consiliere  şi  orientare,  atelier
mecanic;
-  școala  este  centru  de  examinare
ECDL, IC3, CISCO, Cambridge;
-asigurarea  securităţii  tuturor  celor
implicaţi în activităţile colegiului;
-  existenţa  resurselor  proprii  de
finanţare

priveşte  pereţii  exteriori  și  pavajul  interior  și
exterior;
-lipsa  cantinei  şi  a  unui  internat  necesar  elevilor
navetişti care reprezintă un procent ridicat în şcoală.

D) Relaţii cu comunitatea
-prin parteneriatele dezvoltate la nivel
internațional  și  prin  implicarea  în
comunitate,  școala  a  fost  investită  cu
titulatura de ”Școală Europeană”;
-  legătura  şcolii  cu  diverşi  parteneri
economici, sociali, culturali;
- implicarea Comitetului  reprezentativ
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

D) Relaţii cu comunitatea
-implicarea  unui  număr  redus  de  părinţi  în
activităţile derulate în şcoală;
-număr redus de parteneriate, activităţi între şcolile
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;
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planului de şcolarizare;
-  deschiderea  spre  dezvoltarea  de
proiecte  şi  programe  curriculare,
extracurriculare şi de loisir;
-  programe  europene  accesate  de
şcoală (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, prevenirea violenței în
mediul  școlar,  delincvenţei  juvenile,
consumului de droguri, parteneriate de
voluntariat,  de  dezvoltare  a  spiritului
civic  şi  responsabilizarea  faţă  de
comunitate;
-existenţa  parteneriatelor  cu
universităţile arădene, din Timişoara și
din  Ungaria,  în  vederea  orientării
carierei

OPORTUNITĂŢI DIN
MEDIUL ŞCOLII

AMENINŢĂRI  CU  CARE  S-AR  PUTEA
CONFRUNTA ŞCOALA

A)Oferta curriculară A)Oferta curriculară
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-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
fiecărei calificări profesionale

-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.

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

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
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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

serviciul; 
-dezinteresul elevilor pentru a se pregăti în vederea
promovării examenelor naţionale de bacalaureat;
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cadrelor didactice;
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.

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;

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;
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-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.

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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2.4. ŢINTE STRATEGICE - OBIECTIVE DE ATINS PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG - 2015-2024

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; promovarea diversității și interculturalității în rândul elevilor indiferent de etnie

O.S.4: Creşterea numărului de elevi implicaţi în proiectele şi activităţile extracurriculare ale şcolii care vizează activități de responsabilizare civică, conștientizare

privind diversitatea culturală, voluntariat;

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;
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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.

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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CAP.  III -  PLANUL OPERAŢIONAL 

3.1. 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;

Implementarea
proiectului  R.O.S.E.  și  a
integrării TIC în procesul
de  predare-  învățare-
evaluare  ca  urmare  a
participării  cadrelor
didactice  la  proiectele
finanțate  prin  programul
Erasmus+,   în  vederea
creşterii  promovabilităţii
elevilor  la  clasă  cu  5%
până  la  finalul  anului
şcolar  2020-  2021  şi  a
promovabilităţii  la
examenele  naţionale
(bacalaureat),  sesiunea
iunie- iulie 2021, cu 5%.

Membrii CP
Membrii CA
Părinţi
Elevi
Parteneri
Curriculum
național
Programe
şcolare
Auxiliare
didactice
Fondul  de
carte  al
bibliotecii
școlare
Soft-uri
educaţionale

Septembrie
2020  iar
dacă  se
aprobă,
conform
graficului
de activităţi

septembrie
(graficul)
septembrie-
octombrie
(procese
verbale)
conform
graficului
(tabele

Echipa  de
implementare;
Cadre didactice;
Parteneri

Responsabil
comisie
perfecţionare  şi
formare continuă;
Diriginţi;

Cadre didactice
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-Se realizează prezenţa la orele de
pregătire  suplimentară,  în  caietul
profesorului, iar acesta informează
periodic dirigintele;
-Dirigintele  informează  lunar,
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;
-  Se  utilizează  platforma  G-Suite

Creşterea  numărului  de
elevi participanţi la orele
de  pregătire  pentru
examenele naţionale cu 5
%  pe   parcursul  anului
şcolar  2020-  2021,  prin
derularea  programului
prevăzut  în  cadrul
proiectului R.O.S.E.

Aparatură  IT,
audio-  video,
de
multiplicare,
Consumabile
Fonduri
extrabugetare

prezenţă)
lunar
(înştiinţări)

La  fiecare
oră
(proiecte,
fişe)

01.10
(planificări)

săptămânal
(fişe  de
exerciţii)

Semestrial
(lucrările
scrise)

Minim  2
lecţii/  clasă/
sem/discipli
nă
săptămânal
(fişele
elevilor)

Diriginţi

Cadre didactice

Cadre didactice

Cadre didactice

Cadre didactice

Cadre didactice
Informatician

Consilierul şcolar
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for Education.
-Întâlniri periodice între consilierul
şcolar  şi  elevii  cu  dificultăţi  de
învăţare;
-Se  elaborează  strategia  de
monitorizare  şi  evaluare  a
activităţilor;
-Monitorizarea  activităţii
instructiv-educative  la  nivelul
ariilor curriculare;
-Se verifică ritmicitatea notării.

septembrie
(graficul)

lunar
(fişe de obs)

lunar
(rapoarte)

Director
Director adjunct

Responsabili  arie
curriculară

Director,
Comisia  pentru
verificare
documentelor
şcolare

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

-Aplicarea  testelor  iniţiale,in
conditiile  noului  normal,  +
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,

Îmbunătăţirea
rezultatelor la învăţătură,
materializate  prin
creşterea mediei generale
cu  2%  la  finalul  anului
şcolar 2020- 2021

Cadre
didactice,
Elevi,
Părinţi,
Bibliotecar,
Fişe  de  lucru
individuale,
Auxiliare
didactice,
 Soft-uri
electronice,
Volume  de
cărţi  din
biblioteca
şcolară,
Revista şcolii,
Diplome,

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

Cadre didactice

Cadre didactice

Cadre didactice

Cadre didactice,
Informatician 
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-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
de pregătire pentru performanţă;
-Participarea  elevilor  la  olimpiade
şi concursuri şcolare;
-Prezentarea  în  revista  şcolii,  pe
site-ul,   pe  pagina  de  facebook  a
liceului  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.

Îmbunătăţirea
rezultatelor  elevilor  la
olimpiade  şi  concursuri
şcolare  cu  2%  şi
creşterea  numărului  de
elevi  participanţi  la
olimpiade  şi  concursuri
şcolare  cu  2%  pe
parcursul  anului  şcolar
2020- 2021.

Creşterea  numărului  de
asistenţe  la  ore,  ale
echipei  manageriale,  cu
minim 2 asistenţe până la
finalul  anului  şcolar
2020- 2021;
Creşterea  numărului  de

Venituri
proprii
Sponsorizări 

săptămânal
(fişe
bibliotecă)
Septembrie
(graficul,
Procese
verbale)
Conform
calendarului
IŞJ şi MEN
(revista
şcolii)

Periodic  şi
la  finalul
anului
şcolar
(diplome)
Conform
planificări-
lor
(fişe  de
asistenţă)

Bibliotecar
Elevi 
Responsabil
comisie
perfecţionare  şi
formare continuă;
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
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inter- asistenţe cu minim
4 asistenţe până la finalul
anului şcolar 2020- 2021

O.S. 3 Reducerea
absenteismului în rândul

elevilor; asigurarea
siguranței în școală;

promovarea diversității
și interculturalității în

rândul elevilor
indiferent de etnie

-Informarea  şi  prelucrarea,  tuturor
elevilor  şi  părinţilor,  a  ROFUIP,
ROI,  Statutul  elevilor  de  către
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 LTIA
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, D.G.A.S.P.C. Arad;
-Ore atractive pentru elevi axate pe

Reducerea
absenteismului  în  rândul
elevilor  cu  1  % până  la
sfârşitul  anului  şcolar
2020- 2021;

Cadre
didactice,
Personal
didactic-
auxiliar,
Părinţi,
Elevi,
Reprezentanţi
ai partenerilor,
ROFUIP,
ROI,
Statutul
elevilor,
Consumabile,
Tehnici  pentru
multiplicare,
Materiale
necesare
proiectelor,
parteneriatelor

Septembrie
(ROFUIP,
ROI, Statut)

Septembrie-
octombrie
(avizierul)

Săptămânal
și  la
solicitarea
diriginţilor
(fişe elevi)
Minim  2
întâlniri/
semestru
(procese
verbale)

Cf. orarului

Director adjunct
Diriginţi 
Coord. pt.proiecte
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
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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
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
prevenirea  și  eliminarea  violenței,
a  faptelor  de  corupție  și

Îmbunătățirea  asigurării
siguranței  în  școală  pe
parcursul  anului  școlar
2020-  2021  prin
implementarea  strategiei
de  prevenirea  și
eliminarea  violenței,  a
faptelor  de  corupție  și
discriminării  în  mediul
școlar  și  promovarea

Întreţinerea
reţelei  de
supraveghere
video  din
şcoală
Fonduri
alocate  de  la
buget 
Fonduri proprii

(portofolii
elevi)

Conform
planului
managerial
al CŞE
Conform
planului
managerial
al
Comitetului
de părinţi pe
şcoală
Lunar
(centralizator)
Săptămânal 
(centralizator)

Permanent-
camere  de
supravegher
e
Conform
graficului

Preşedintele CŞE
Membrii  biroului
exec al CŞE

Preşedintele
Comitetului  de
părinţi pe şcoală,
Diriginţi 

Director adjunct

Director
Director adjunct

Director
Portari 
Responsabil  reţea
de supraveghere
Comisia  de
prevenire  și

85



discriminării  în  mediul  școlar  și
promovarea  interculturalității  în
mediul școlar în anul 2020- 2021;
-Implementarea  Planului  Comun
Local de Acțiune;
-Implementarea  Strategiei
anticorupție  în  anul  școlar  2020-
2021.

interculturalității  în
mediul școlar. 

Planul  privind
prevenirea  și
eliminarea
violenței,  a
faptelor  de
corupție  și
discriminării în
mediul  școlar
și  promovarea
interculturalităț
ii  în  mediul
școlar  în  anul
2020- 2021;

cuprins  în
planul
planului
prevenirea
și
eliminarea
violenței,  a
faptelor  de
corupție  și
discriminări
i  în  mediul
școlar  și
promovarea
intercultural
ității  în
mediul
școlar  în
anul  2020-
2021;

eliminare  a
violenței,  a
faptelor  de
corupție  și
discriminării  în
mediul  școlar  și
promovarea
interculturalității
în mediul școlar 

O.S. 4 Creşterea numărului de
elevi implicaţi în

proiectele şi activităţile
extracurriculare ale
şcolii care vizează

activități de
responsabilizare civică,
conștientizare privind
diversitatea culturală,

-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

Cadre 
didactice
Elevi
Părinţi
Reprezentanţi 
ai partenerilor
Materiale
necesare
realizării

Conform
graficului
Coord.
pt.proiecte
şi  prog.  șc.
și extraşc
(contracte
de
parteneriat)

Coord. pt.proiecte
şi  prog.  șc.  și
extraşc.

Director
Director adjunct
Coord. pt.proiecte
şi  prog.  șc.  și
extraşc.
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voluntariat 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:
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 bolilor cu transmitere 
sexuală;
-participarea la campanii de 
conştientizare a populaţiei legate 

Creşterea numărului de 
elevi implicaţi în 
proiectele şi activităţile 
extracurriculare ale şcolii
cu minim 50 de elevi pe 
parcursul anului şcolar 
2020- 2021 prin 
realizarea a cel puţin:
-  activităţi  pentru
însuşirea  şi  respectarea
normelor  de  igienă
personală şi de grup
-  activităti  pentru
respectarea  normelor  de
igienă in ceea ce priveste
prevenirea  extinderii
virusului SARS-COV 19

-3 activităţi  de prevenţie

proiectelor;
Flyere,
Chestionare  de
satisfacţie,
Carte cu ISBN
care  să
cuprindă
lucrările
prezentate  la
simpozion
Revista școlii

Fonduri
alocate  de  la
buget,  fonduri
proprii,  din
sponsorizări

Conform
graficului
Coord.
pt.proiecte
şi  prog.  șc.
și extraşc

Conform
programului
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

Crucea Roşie 
Arad
Cadrele medicale 
ale şcolii
DGASPC Arad
Direcția prevenție
IPJ Arad
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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 ale 

parcurilor 

-Educaţie cultural artistică
-organizarea ansamblului folcloric 
al şcolii
- participarea la concursuri de 
teatru şcolar
  - aniversări şi comemorări pentru 
evenimente şi personalităţi istorice 
şi culturale
-aniversarea Zilei femeii şi a 
primăverii
-participarea la concursuri între 
şcoli
-sărbătoarea Crăciunului, 
participări la activităţile organizate 
de Primărie;

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
și  a
calendarului
IŞJ  Arad  şi
MEN

Coord. pt.proiecte
şi  prog.  șc.  și
extraşc.
Cadrele didactice
Alte licee cu 
acelaşi profil,
ONG-uri,
Membrii CŞE
CJRAE

Coord. pt.proiecte
şi  prog.  șc.  și
extraşc.
Diriginţi
Personalităţi din 
culturale 
ONG-uri
Membrii CŞE

Invitaţi
Teatrul de Stat 
„Ioan Slavici” 
Arad
Biblioteca 
judeţeană
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-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 

-Organizarea şi participarea la 
simpozioane şi proiecte interne şi 
internaţionale .

-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
incendiu şi de simulare a
comportamentului
elevilor şi personalului în

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

Conform
programului
Coord.
pt.proiecte

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

Membrii echipei 
de proiect,
IŞJ Arad,
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-implementarea proiectului finanțat
prin programul Erasmus+ 

caz de cutremur; 
-iniţierea,  organizarea  şi
coordonarea  unui
simpozion internaţional;
-

şi  prog.  șc.
și extraşc
și  a
calendarului
IŞJ Arad
(acorduri
de
parteneriat,
proiecte,
rapoarte  de
activitate)

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
posibilităţile elevilor
-Se  va  echilibra  volumul
informaţional  care  să  asigure
integrarea  elevilor  în  realitatea
cotidiană
-Se  elaborează  curriculum  pentru
dezvoltarea  competenţelor

-toate  cadrele  didactice
vor  proiecta  activitatea
didactică  în  manieră
curriculară,  vizând
atingerea  competenţelor,
diferenţiat  în  funcţie  de
nivelul  elevilor,
promovând
interdisciplinaritatea,  pe
parcursul  anului  2020-
2021.

90%   din  programele
pentru CDL-uri să fie în
concordanţă  cu  cerinţele

Cadrele
didactice  şi
personalul
didactic-
auxiliar
Elevii
Manuale
pentru  clasele
IX- XII,
Programele
şcolare,
Programele
pentru  CDL-
uri,
Fişe  de
evaluare,
Lucrări 

Septembrie
(planificări)

Septembrie
(centralizatoa
re)

Cf. orarului 

Oră de oră

Oră  de  oră
cf. orarului

Septembrie-
octombrie

Cadrele didactice

Bibliotecar 

Cadrele didactice

Cadrele didactice

Cadrele didactice

Membrii  ariei
curriculare
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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

agenţilor  economici
pentru anul  şcolar  2020-
2021.
100%  din  cadrele
didactice  vor  realiza
evaluarea  centrată  pe
competenţe  pe  întreg
parcursul  anului  şcolar
20120- 2021.

Fiecare  cadru  didactic
format  în  urma
participării  la  proiectele
Erasmus +, precum și la
activitățile de diseminare
ale  acestora,  va  realiza
minim 20% lecţii la clasă
utilizând  soft-uri
educaţionale,  platforme
electronice  și  va  integra
competențele  TIC pe tot
parcursul  anului  școlar
2020- 2021.

100% din absolvenţi  vor
promova  examenele  de
obţinere  a  certificatului

semestriale
Lucrări 
practice
Concursuri 
şcolare
Teste de 
evaluare 
Plan de acţiune
rezultat în 
urma evaluării

Soft-uri
educaţionale,
Auxiliare
didactice

Lucrările
elevilor  pentru

Pentru
fiecare oră

Periodic
asigurând
ritmicitatea

Oră  de  oră
cf. orarului

20%  lecţii/
cadru  did.
pe  tot
parcursul
anului
școlar

Conform
calendarului

Tehnologii

Cadrele didactice

Cadrele didactice
Responsabilul
CEAC

Cadrele didactice

Adiministratorul
laboratorului  de
informatică
Cadrele didactice

Coordonatorii
elevilor
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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
certificatului  de  competenţe
profesionale
-Se  urmăreşte  îmbunătăţirea
performanţelor tuturor elevilor prin
învăţarea  bazată  pe  competenţe  şi
interdisciplinaritate.

de  competenţe
profesionale  la  finalul
anului şcolar 2020- 2021.

examenul  de
certificare  a
calificare
profesionale

Atelierul
școlii,
Chestionare
evaluare  stagii
practică

Conform
graficului
de practică
Conform
programului
de pregătire

Oră  de  oră
cf. orarului
(planificări,
proiecte
unit.  de
înv.,  grafic
practică)

Diriginţii 
Consilierul şcolar
Responsabilul  şi
membrii  ariei
curriculare
Tehnologii

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  economici  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

Încheierea  a  cel  puţin  8

noi  contracte  de

parteneriat  pentru

profilul  resurse  naturale

şi protecţia mediului,  pe

Cadre
didactice
Reprezentanţii
agenţilor
economici
Elevii
Părinţii
Reprezentanţii

Septembrie-
octombrie
(contracte)
Septembrie-
octombrie
(contracte)

Semestrial

Responsabil  arie
curriculară
Tehnologii
Director adjunct
Responsabil  arie
curriculară
Tehnologii
Responsabil
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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  liceului  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
2021-  2022  în  concordanţă  cu
cererea de pe piaţa muncii;
-Se implică reprezentanții agenților
economici  în  actul  decizional  al
şcolii,  3  reprezentanți  ai  acestora
fiind membri ai CA;
-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

parcursul  anului  şcolar

2020- 2021.

Creșterea  gradului  de

implicare  al  agenților

economici  în  vederea

derulării  unui  proiect  cu

finanțare  externă  ”Stagii

de  practică  pentru  elevii

liceelor  tehnologice

Arad”

instituţiilor,
organizaţiilor,
asociaţiilor
locale
Chestionare 
Materiale  şi
aparatură
necesare
derulării
parteneriatelor,
proiectelor

Fonduri
proprii,
sponsorizări,
Fonduri UE

(chestionar)

Conform
planificării
(procese
verbale)

Decembrie
2020-
februarie
2021
Septembrie

Conform
planificării
(P.V.)

2  întâlniri/
sem

Conform
planului  de
muncă  al
CA (P.V.)
Conform

CEAC
Reprezentanţi  ai
agenţilor
economici

Director
Director adjunct

Membrii CA
Reprezentanţi  ai
agenţilor
economici

Coord.  pt.
proiecte  şi
programe  şc.  și
extraşc.
Membrii
comitetului  de
părinţi pe şcoală
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dezvoltare locală;
-Se  implică  părinţii  în  actul
decizional  al  şcolii,  reprezentantul
acestora fiind membru al CA;

-Se  promovează  relaţii  de
colaborare  şi  se  încheie
parteneriate  cu  IŞJ,  C.C.D.,
Prefectura,  Consiliul  Judeţean,
Consiliul  Local,  CJRAE  Arad,
DGASPC  Arad,  Poliţia  Locală,
Direcţia  pentru  Sănătate  Publică,
Direcţia  Sanitar-Veterinară,

Creşterea  gradului  de

implicare  al  părinţilor  în

activităţile  şcolii  cu  5%

pe parcursul anului şcolar

2020- 2021.

-Încheierea  a  cel  puțin
unui  contract  de
parteneriat  cu  agenți
economici din străinătate
în vederea derulării a cel
puțin  unui  proiect  cu
finanțare externă;

Realizarea  a  cel  puţin  7

parteneriate,  proiecte,  cu

diferite  instituţii  şi

organizaţii locale.

calendarului
de  activităţi
a  coord.  pt.
proiecte  şi
programe
şc.  și
extraşc.
(acordurile
şi
contractele
de
parteneriat)
Conform
calendarului
prevăzut  în
aplicația  de
proiect
Erasmus+

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

Coord.  pt.
proiecte  şi
programe  şc.  și
extraşcolare
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Inspectoratul  pentru  Situaţii  de
Urgenţă, Inspectoratul de Protecţia
Muncii,  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.

Buget: 920700 lei

II. Dezvoltarea resurselor umane

Nr.
crt.

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITĂŢI INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

RESURSE
UMANE ŞI

MATERIALE

TERMEN RESPONSABIL
(Surse de
verificare)

O.S.1 Facilitarea accesului 

cadrelor didactice la 

stagii de formare 

-Se va asigura accesul la cele mai
noi  informaţii  prin  abonamente  la
reviste  şi  publicaţii,  accesul  la
internet;

Creşterea  numărului  de
proiecte  cu  finanţare
europeană,  Erasmus+  cu
1 proiect  până  la  finalul

Cadre
didactice
Personal
didactic-

Începând cu
01.09  pe
întreg
parcursul

Director
Director adjunct
Reponsabilul
comisiei  pentru
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continuă prin programe 

UE

-Se va asigura accesul la stagii de
formare  în  vederea  scrierii  unor
proiecte de mobilitate, parteneriate
strategice, 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
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

anului şcolar 2020- 2021

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
proiectelor  cu  titlul
“Lecții  atractive,  elevi
mai  buni!”,  nr.  2017-1-
RO01-KA101-036297  ți
"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, finanțate
prin  programul
Erasmus+,  al  cărui
beneficiar a fost LTIA.
Formarea  cadrelor
didactice  prin  aplicarea
pentru  alte  proiecte  cu

auxiliar
Reviste
Publicaţii
Aparatură  IT,
reţea  de
internet
Fonduri
europene

anului
şcolar
(e-mail-uri
de
informare,
P.V.
diseminări,
P.V.  ale
C.P.,
certificate
absolvire)

proiecte interne şi
internaţionale

Echipa  de
implementare  a
proiectului
Cadrele didactice
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finanțare externă.
O.S.2 Facilitarea accesului 

cadrelor didactice la 

programe de formare 

acreditate;

-Facilitarea  accesului  la  resurse
educaţionale  pentru  îmbunătăţirea
calităţii educaţiei;
-Asigurarea  condiţiilor  pentru
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 C.C.D. Arad;
-Facilitarea  accesului  cadrelor
didactice  şi  a  personalului
nedidactic de a participa la cursuri
de  formare  organizate  de  diferite
instituţii abilitate.

Creşterea  gradului  de
formare şi perfecţionare a
cadrelor  didactice  şi
didactic-  auxiliar  cu  50
% până la  finalul  anului
şcolar 2020- 2021.

Cadre
didactice
Responsabilii
ariilor
curriculare
Fonduri  de  la
buget  şi
fonduri proprii
Cursuri  de
formare
Site-urile
instituţiilor
acreditate  pt.
formare

Zilnic
(e-mail-uri
de
informare,
P.V.
diseminări,
P.V.  ale
C.P.,
certificate
absolvire)

Director
Responsabil
comisie  pentru
formare  şi
perfecţionare
Formatori 

O.S.3 Asigurarea condiţiilor 

optime pentru evoluţia 

în carieră şi dezvoltarea 

profesională a cadrelor 

didactice şi a 

-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  numărului  de
cadre  didactice-
metodişti  cu  minim1
cadru didactic şi membrii
CNEME  cu  2  cadre
didactice,  în  anul  şcolar
2020- 2021.
Promovarea în procent de

Responsabili
arii curriculare
Membrii CA
Compartiment
ul secretariat
Cadre
didactice
Forum IŞJ

Săptămânal

Conform
calendarului
(portofolii,
rezultate
concursuri,
certificate)

Director
Responsabili  arie
curriculară
Responsabil
comisie  pentru
formare  şi
perfecţionare
Secretar 
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personalului didactic 

auxiliar, precum şi 

nedidactic

-creşterea  nivelului  de  pregătire
profesională  prin  participarea
cadrelor  didactice la consfătuiri  şi
cercuri metodice;
-Iniţierea  unor  relaţii  contractuale
cu  angajatorii  din  zonă  pentru
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

100%  a  cadrelor
didactice  înscrise  la
examenele  de  definitivat
sau  obţinere  a  gradelor
didactice.
Fiecare  arie  curriculară
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.

Formatori

Conform
parteneriatel
or realizate
(contracte)

Zilnic 

Zilnic
(poşta
electronică,
avizier)

Zilnic
Conform
planului
managerial
al  ariei
curriculare

Responsabil  arie
curriculară
Tehnologii

Echipa  de
manageri

Cadrele didactice

Echipa  de
manageri
Responsabili  arii
curriculare

Formatori  din
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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
activitatea  de  predare-  învățare-
evaluare,  derularea  stagiilor  de
pregătire practică

Toate  cadrele  didactice
beneficiare  ale
proiectelor  finanțate  prin
programul  Erasmus  +,
precum și cele formate în
urma  diseminării
proiectelor  cu  finanțare
externă  referitoare  la
integrarea  TIC  în
activitatea  de  predare-
învățare-  evaluare,
derularea  stagiilor  de
pregătire practică

10  cadre  didactice  și
didactice-  auxiliar
formate  în  urma
participări  la  cursuri  de
formare  organizate  de
CCD Arad sau alte centre
de formare acreditate sau
on line

Echipa  de
implementare
a proiectelor
Cadrele
didactice  ale
școlii
Aparatură IT
Aparatură  de
specialitate
Platforme
electronice 

Cadrele
didactice
Responsabilul
cu  formarea  și
perfecționarea
din școală

semestrial
(P.V.)

Conform
planificărilo
r
activităților
ariilor
curriculare

Conform
calendarului
și  ofertei
CCD
Conform
ofertelor  de
formare

şcoală

Echipa  de
implementare  a
proiectelor
Cadrele  didactice
ale școlii

Responsabilul  cu
formarea  și
perfecționarea din
școală
Cadrele didactice

Buget:280700 lei

III. Reabilitarea clădirii şcolii şi dezvoltarea bazei materiale
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Nr.
crt.

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITĂŢI INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

RESURSE
UMANE ŞI

MATERIALE

TERMEN RESPONSABIL
(Surse de
verificare)

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

Întocmirea unor studii şi portofolii,
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;
-eficientizarea  acţiunii  de
monitorizare şi evaluare a realizării
obiectivelor

Restaurarea  exteriorului
clădirii şcolii în proporţie
de  100%  pe  parcursul
anului şcolar 2020- 2021

Repararea  şi
recondiţionarea pavajului
de  pe  coridoare  în
proporţie  de  100% până
la  finalul  anului  şcolar
2020- 2021. 

Firme conform
licitaţiilor
Materiale
necesare
reparaţiilor

Fonduri
alocate  de
Primărie

Septembrie
(portofolii,
adrese)

Anul  şcolar
2020- 2021
(P.V.  de
recepţie)

Zilnic

Director
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 2019;
-Dotarea  tuturor  cabinetelor  cu
calculatoare racordate la reţeaua de
internet și cu videoproiectoare;
-Achiziţionarea de soft educaţional
-Monitorizarea folosirii eficiente a
echipamentelor  achiziţionate
pentru procesul instructiv-educativ;

Dotarea tuturor sălilor de
clasă  cu  calculatoare
racordate  la  reţeaua  de
internet  și  cu
videoproiectoare  până  la
finalul  anului  şcolar
2020- 2021;
Achiziţionarea  de  soft
educaţional  pentru  toate
disciplinele  până  la

Reprezentanţi
firme
contractate;
Cadre
didactice
Personalul
nedidactic

Septembrie-
decembrie

An  şcolar
2020- 2021

An  şcolar
2020- 2021
Săptămânal

Echipa  de
manageri

Echipa  de
manageri

Bibliotecar
Informatician
Echipa  de
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-Acţiuni  de renovare/  reabilitare  a
unor  săli  de  clasă,  laboratoare,
cabinete.

-Achiziționarea  pupitrelor  de  o
persoană  pentru  elevi  pentru
dotarea a 3 săli

finalul  anului  şcolar
2020- 2021;

Renovarea/ reabilitarea a
cel  puţin  patru  săli  de
clasă/  laboratoare/
cabinete  pe  parcursul
anului şcolar 2020- 2021

Dotarea a cel puțin 3 săli
de clasă cu pupitre  de o
persoană pentru elevi; 

An  şcolar
2020- 2021

Septembrie-
decembrie

 (oferte,
contracte,
dovezi  ale
plăţii)

manageri

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

Creşterea  numărului  de
proiecte  cu  finanţare
externă cu 1 proiect până
la  finalul  anului  şcolar
2020- 2021.

Membrii
comisiei  de
inventariere;
Compartimen-
tul contabil
Membrii
echipelor  de
proiect
Fonduri
provenite de la
buget,  din
sponsorizări

Lunar 
(P.V.
inventar)

Trimestrial 
(bilanţuri,
estimări)

Septembrie-
octombrie

Echipa  de
manageri
Responsabil
comisie
inventariere
Echipa  de
manageri

Echipa  de
manageri
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atragerea de fonduri;
-Atragerea  de  fonduri
extrabugetare  pentru  renovarea
fermei şcolare prin finanțare și de
către M.A.D.R.
-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
2020- 2021.

(Asociaţia
LITTERATUS
etc.),  fonduri
proprii
rezultate  din
închirieri

(calendar)
An  şcolar
2020- 2021
(proiect)

Cf.
lucrărilor,
reparațiilor,
solicitărilor
de necesar
(doc.
contabile)

permanent
(doc.
contabile)

Echipa  de
manageri

Director
Administrator
financiar

Echipa  de
manageri

Buget: 3900000 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 

Creşterea  gradului  de
implicare  a  cadrelor
didactice  în  scrierea,

Cadrele
didactice
Elevii

Zilnic Echipa  de
manageri 
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eforturile partenerilor spre 
realizarea unui demers reformator 
în educaţie;
-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
concurs  pentru  elevi  și  a  unui
simpozion  ştiințific  internaţional
cuprins  în  calendarul  M.E.N.  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;

coordonarea,  organizarea
şi  participarea  la
proiectele  şcolii  şi
promovarea  imaginii
şcolii  cu  30%  până  la
finalul  anului  şcolar
2020- 2021
-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  30%  pe
parcursul  anului  şcolar
2020-2021,  prin
participarea  la  proiecte,
acţiuni  de  voluntariat,
simpozioane,  festivaluri
etc.

Reprezentanţi
ai partenerilor
Reprezentanţi
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)

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
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-Derularea  unor  proiecte
Erasmus+;

-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

Scrierea a cel puţin unui
proiect Erasmus+ până la
sfârşitul anului şcolar.

Promovarea  imaginii
şcolii  prin  apariţia  a  cel
puţin 5 articole în mass-
media   dedicate  şcolii
până  la  finalul  anului
şcolar 2020- 2021.

Anul  şcolar
2019- 2020
(contract)

Săptămânal
(articole
promovare)

Responsabil
comisie  proiecte
interne  şi
internaţionale
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

Corelarea  ofertei
educaţionale  cu  nevoile
de  calificare  identificate,
în  scopul  unei  inserţii
rapide  şi  sigure pe  piaţa
muncii,  pentru  cel  puţin
87% din absolvenţi.
Popularizarea  ofertei
educaţionale  prin
deplasarea în cel puţin 10
şcoli  gimnaziale  din
municipiu şi 25 din judeţ,
participarea  la  Târgul
educaţiei,  organizarea

Echipa  de
elaborare  a
PAS
Cadre
didactice
Elevi
Părinţi 
Revista şcolii
Site-ul şcolii
Pliante
Roll-up  pentru
promovare
Materiale
inscripţionate

Septembrie
2019
(PAS)

Cf.
graficului
de  stabilire
a  ofertei
educațional
e

Director

Echipa
managerială

Catedra
Tehnologii
Echipa
managerială
Cadre didactice
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-Dezvoltarea  educaţiei
antreprenoriale
-Popularizarea  unităţii  şcolare  în
rândul elevilor de gimnaziu prin: 
-mass-media locală, 
-întocmirea unui grafic pentru 
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

Zilei  porţilor  deschise în
perioada  martie-  mai
2021.
Publicarea  ofertei  de
şcolarizare  pe  site-ul
şcolii,  pe  pagina  de
facebook a liceului  şi  în
revista  şcolii  până  la
sfârşitul lunii aprilie.

Mape  de
prezentare

Zilnic

Martie-  mai
2021
(articole,
emisiuni,
P.V.)

(poze,
pliante,
roll-up)
Săptămâna
“Şcoala
altfel”
Săptămâna
“Şcoala
altfel”
(P.V.)

Martie-
aprilie 2021
(site,  revista,
avizier)

Coord.  pt.
proiecte  şi
programe  şc.  și
extraşc

Echipa
managerială
Cadre didactice
Comitetul  de
părinţi
Biroul executiv al
CŞE
Informatician
Colectivul  de
redacţie al revistei
şcolii

Buget: 85000
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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.

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. 
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3.2. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

LICEU ZI- clasa a IX-a 
Nr
crt

Unitatea 
şcolară

Limba 
de 
predare

Filiera/Profil/domeniu/calificare profesionala Nr clase Nr elevi

1 Liceul 
Tehnologic de
Industrie 
Alimentară 
Arad

Filiera tehnologică
Profil : Resurse naturale şi protecţia mediului

5 140

intensiv 
engleză 

Domeniul – Industrie alimentară
Calificare prof. Tehnician analize produse alimentare

1 28

română Domeniul – Industrie alimentară
Calificare prof. Tehnician în industria alimentară

1 28

română Domeniul – Industrie alimentară
Calificare prof. Tehnician în prelucrarea produselor 
de origine animală

1 28

Intensiv 
engleză

Domeniul – Agricultură
Calificare prof. Tehnician veterinar

1 28

română Domeniul – Agricultură
Calificare prof. Tehnician în Agricultură Ecologică

1 28

LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ – clasa a IX-a 
Nr 
crt

Unitatea 
şcolară

Limba 
de 
predare

Filiera/Profil/domeniu/calificare profesionala Nr clase Nr elevi

1 Liceul Filiera Teoretică 1 28
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Tehnologic de 
Industrie 
Alimentară 
Arad

Profil: Real
română Specializare: Ştiinţe ale naturii 1 28

LICEU  SERAL – clasa a XI-a  SEMESTRUL II
Nr 
crt

Unitatea 
şcolară

Limba 
de 
predare

Filiera/Profil/domeniu/calificare profesionala Nr clase Nr elevi

1 Liceul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentară 
Arad

Filiera Tehnologică
Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului

1 28

română Calificare prof. Tehnician în agricultură ecologică 1 28

3.3.PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII – COLABORAREA CU ÎNTREPRINDERILE ŞI CU ALŢI FACTORI INTERESAŢI 

Autorităţi naţionale MEN, M.A.D.R., IȘJ Arad, CCD Arad, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic

La nivel local şi regional Camera de Comerţ si Industrie Arad, Primăria Municipiului Arad, Consiliul
Local Municipal Arad, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Arad

Inspectoratul  Județean  de  Poliţie  Arad,    Inspectoratul  pentru  Situaţii  de
Urgenţă Arad

Agenţii, societăţi, direcţii Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Direcţia de Sănătate
Publică,  ARACIP,  Agenţia  de  Protecţia  Mediului,  Societatea  Naţională  de  Cruce
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Roşie-filiala  Arad,  Direcţia  Sanitar-veterinară,  Direcția  pentru  Agricultură   și
Dezvoltare Rurală Arad

Învăţământ preuniversitar Liceul Tehnologic,, Francisc Neuman,, Arad, Liceul Teoretic   „  Adam Muller   
Guttenbrun  ”   Arad  , Liceul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad, Clubul 
Copiilor Mediaş, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Arad, Şcoala 
Gimnazială ,,Iosif Moldovan” Arad, Școala Gimnazială "Aurel Vlaicu", Școala 
Gimnazială "Nicolae Bălcescu", Palatul Copiilor Arad, Liceul Special ,,Sfânta Maria” 
Arad

Învăţământ universitar Universitatea A. Vlaicu Arad
Universitatea V. Goldiș Arad
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

Agenţi economici SC Casa Dulce SRL
S.C. Jula S..L.
SC Prodalim SRL
SC Minu Pan Impex SRL
SC Special SRL
SC Xemar 
SC Naco SRL
S.C. AutoSuperService .L. 
SC Central SA Restaurant 
PATISERIA SPECIAL ARAD
SC Agricola Brîndușan SRL
SC Vetagrica SRL
CMV Iosim Claudiu
MED GMS VET SRL
etc.

Parteneri externi Franţa, Italia, Spania, Germania, Anglia
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3.4. FINANŢAREA PROIECTULUI

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară va funcţiona cu un număr mediu de 728 de elevi, cuprinşi în 29 de clase.
Pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ şcoala dispune de o baza materială  estimată la 410 mii lei  prezentată  în diagnoza mediului  intern.

Întreţinerea şi gospodărirea acestui patrimoniu şi funcţionarea spaţiilor şcolare vor fi asigurate cu credite de la bugetul  local şi venituri din resurse extrabugetare,

suma necesară fiind de 3500 mii lei. Salariile şi obligaţiile aferente acestora şi bursele elevilor vor fi susţinute de la bugetul de stat, circa 3600 mii lei anual.

Fondurile obţinute din resursele extrabugetare,  aproximativ 95 mii lei  anual,  se vor distribui cu prioritate  pentru dotarea sălilor de clasă,  a laboratoarelor  şi

atelierelor, premii şi concursuri ale elevilor, deplasarea elevilor la olimpiadele naţionale.

În  activităţile  de  realizare  a  ţintelor  strategice  va  fi  atras  întregul  colectiv  al  şcolii,  urmărindu-se  optimizarea  coeziunii  acestuia,  stabilirea

responsabilităţilor, monitorizarea activităţilor. 

Evaluarea activităţilor se va face pe baza indicatorilor de performanţă care vor fi stabiliţi în faza de proiectare a programului sau a planurilor operaţionale.

Colaboratori  în  activităţile  de  implementare  a  strategiei:  Consiliul  de  Administraţie,  Consiliul  profesoral,  Consiliul  pentru  curriculum,  responsabilii

comisiilor  metodice,  responsabilii  comisiilor  pe  domenii  de  activitate,  administratorul  financiar,departamentul  secretariat,  departamentul  financiar  –contabil,

inspectori, Comitetul de părinţi, Primăria, Consiliul local şi alţi parteneri.

Strategia şcolii în următorii 6 ani vizează dezvoltarea şi modernizarea întregului proces instructiv-educativ, în toate componentele sale (curriculum, resurse

umane, resurse materiale, resurse financiare).

Ţinta întregii strategii are ca finalitate absolvenţi pregătiţi pentru continuarea studiilor în învăţământul superior, cât şi pentru integrarea pe piaţa muncii.

Oferta managerială poate fi diversificată şi adaptată permanent la nevoile şi cerinţele comunităţii.

Colectivul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară este deschis la schimbările care intervin în societate şi, în echipă, vom asigura promovarea valorilor

educative, a competenţelor şi responsabilităţilor, în spiritul normelor democratice şi comunitar-europene.
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Termen de realizare a proiectului: 

 Declanşarea strategiei: 01 septembrie 2020

 Termen intermediar: 2020-2021

 Termen final: septembrie 2021

CAP.  IV -  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
Consultarea

În vederea analizei mediului extern s-au consultat informaţiile din PRAI, PLAI, PAS, raportul IŞJ Arad pentru anul şcolar 2018- 2019. 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 2020-2021.

Monitorizarea

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2020-2021, 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 : 
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- 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.

Evaluarea

Evaluarea acestui plan managerial se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 2020-2021, 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.

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente de evaluare următoarele:

 autoevaluare

 interevaluări
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 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.

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;

-  Coordonatorul  pentru  programe şcolare  şi  extraşcolare-  pentru  problemele  de  educaţie  din  şcoală,  cât  şi  pentru  cele  legate  de   activităţile

extraşcolare şi extracurriculare;
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-   responsabilul  ariei  curriculare  Tehnologii   pentru  realizarea  competenţelor  specifice  specializării,  prevăzute  în  standardele  de  pregătire

profesională şi responsabilul comisiilor SSM şi PSI pentru problemele de protecţia muncii şi PSI.

Indicatori de performanţă

Prin perspectivă managerială, o  evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii

indicatori de performanţă amintim:

- furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală;

- stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de semnificaţii  datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de

judecăţi de valoare (aprecieri obiective);

- enunţuri  prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare;

- adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi evaluare se impune acest lucru;

- realizarea misiunii şcolii.

Concluzii: 

Acest capitol al proiectului prezintă modalităţi şi forme directe şi diverse de realizare a monitorizării şi evaluării în scopul verificării, analizei şi aprecierii

unor activităţi şcolare în vederea  cunoaşterii stadiului realizării lor cât şi în vederea unei îmbunătăţiri continue prin prevenirea şi înlăturarea la timp a unor

dificultăţi şi neajunsuri. Menţionez necesitatea ca aceste monitorizări şi evaluări să fie făcute în mod colegial şi fără ostentaţie.
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ANEXA 1- SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII în  Anul şcolar 2017/2018 la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
 ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI 

Nr.
crt.

Denumirea
unităţii de

învăţământ
Localitatea

Mediul
de

rezidenţă
(Urban/
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

 Profilul Domeniul de
pregătire

Nivelul
de

calificare

Calificarea
profesională 

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar
2017-2018 - ZI

Liceu - filieră tehnologică - ZI
Nr. clase Nr. elevi

a 
IX-
a

a 
X-
a

a 
XI-
a

a 
XII-
a

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-
a

a 
XII-
a

1 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentara 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician analize
produse alimentare

2 1 2 2 58 29 37 39

2 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentara 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician în
prelucrarea produselor
de origine animală

1 2 1 1 29 56 25 16

3 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentara 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Agricultură 4 Tehnician veterinar 1 1 1 1 27 27 19 19

4 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentara 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Agricultură 4 Tehnician în
agricultură ecologică

      1       17

TOTAL 4 4 4 5 114 112 81 91
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, SERAL

Nr.
crt.

Denumirea
unităţii de

învăţământ
Localitatea 

Mediul
de

rezidenţă
(Urban /
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

Profilul Domeniul
de pregătire

Nivelul
de

calificare

Calificarea 
profesională 

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 - SERAL

Nr. clase Nr. elevi

a 
IX-
a

a 
X-
a

a 
XI-a

a 
XII-a

a 
XIII-a

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-a 

a 
XII-a

a 
XIII-a

1 Colegiul 
Tehnologic 
de Industrie 
Alimentara 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician
analize
produse
alimentare

    1         16    

2 Colegiul 
Tehnologic 
de Industrie 
Alimentara 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Agricultură 4 Tehnician în
agricultură
ecologică

      1         22  

3 Colegiul 
Tehnologic 
de Industrie 
Alimentara 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Protecţia
mediului

4 Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului

        1         19

TOTAL 0 0 1 1 1 0 0 16 22 19
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Învăţământ cu frecvenţă redusă

Nr.
crt.

Denumirea
unităţii de

învăţământ
Localitatea 

Mediul
de

rezidenţă
(Urban /
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

Filiera Profilu
l

Specializarea

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2017-2018 - Frecventa
redusa

Nr. clase Nr. elevi

a 
IX-a

a 
X-
a

a 
XI-a

a 
XII-a

a 
XIII-a

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-a 

a 
XII-a

a 
XIII-a

1

Colegiul
Tehnologic

de
Industrie

Alimentara 

Arad Urban stat Teoretica Real
Stiinte ale

naturii 1 1 1 1 2 24 40 28 31 44
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ANEXA 2- SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII în  Anul şcolar 2018/2019 la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
 ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI 

Nr.
crt.

Denumirea
unităţii de

învăţământ
Localitatea

Mediul
de

rezidenţă
(Urban/
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

 Profilul
Domeniul de

pregătire

Nivelul
de

calificare

Calificarea
profesională 

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

Nr. ordinului
ministrului de

Liceu - filieră tehnologică - ZI

A
ut

or
iz

ar
e

A
cr

ed
ita

reNr. clase Nr. elevi
a 
IX-
a

a 
X-a

a 
XI-
a

a 
XII-
a

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-a

a 
XII-
a

1 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentară

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician analize
produse alimentare

1 2 1 2 31 54 29 33

 
OMECT
5770/2006

2 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentară

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician în industria
alimentară

1       31      

 
OMECT
5770/2006

3 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentară

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician în
prelucrarea

produselor de origine
animală

1 1 2 1 30 26 49 20

 
OMECS
4191/2015

4 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentară

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Agricultură 4 Tehnician veterinar 1 1 1 1 27 27 29 19

 
OMECT
5770/2006

5 Colegiul 
Tehnologic de 
Industrie 
Alimentară

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Agricultură 4 Tehnician în
agricultură ecologică

1       30      

 
OMECS
4191/2015

TOTAL 5 4 4 4 149 107 107 72    
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, SERAL

Nr.
crt.

Denumirea
unităţii de

învăţământ
Localitatea 

Mediul de
rezidenţă
(Urban /
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

Profilul
Domeniul

de
pregătire

Nivelul
de

calificare

Calificarea 
profesională 

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019 - SERAL

Nr.
ordinului

ministrului
de

Nr. clase Nr. elevi

A
ut

or
iz

ar
e

A
cr

ed
ita

re

a 
IX-
a

a 
X-a

a 
XI-a

a 
XII-a

a 
XIII-a

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-a 

a 
XII-a

a 
XIII-a

1 Colegiul 
Tehnologic 
de Industrie
Alimentară 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Protecţia
mediului

4 Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului

    1         27    

 

O
M

EC
T 

57
70

/2
00

6

2 Colegiul 
Tehnologic 
de Industrie
Alimentară 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

  Tehnician
analize
produse
alimentare

      1         21  

 

O
M

EC
T 

57
70

/2
00

6

3 Colegiul 
Tehnologic 
de Industrie
Alimentară 

Arad urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Agricultură   Tehnician în
agricultură
ecologică

        1         24

 

O
M

EC
S 

41
91

/2
01

5

TOTAL 0 0 1 1 1 0 0 27 21 24    
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Învăţământ cu frecvenţă redusă

Denumirea
unităţii de

învăţământ
Localitatea 

Mediul de
rezidenţă
(Urban /
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

Filiera Profilul Specializarea

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019- Frecventa redusa

Nr. clase Nr. elevi

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-a

a 
XII-a

a 
XIII-a

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-a 

a 
XII-a

a 
XIII-a

Colegiul
Tehnologic de

Industrie
Alimentara 

Arad Urban stat Teoretica Real
Stiinte ale

naturii 1 2 1 1 2 24 40 28 31 44
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ANEXA 4- SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII în  Anul şcolar 2020/2021 la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, ZI 

Nr.
crt.

Denumirea unităţii
de învăţământ Localitatea

Mediul
de

rezidenţă
(Urban/
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

 Profilul
Domeniul

de
pregătire

Nivel
ul de
calific

are

Calificarea
profesională 

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul
şcolar 2020-2021 - ZI

Nr. ordinului
ministrului de

Liceu - filieră tehnologică - ZI

A
ut

or
iz

ar
e

A
cr

ed
ita

re

Nr. clase Nr. elevi
a

I
X
-
a

a 
X-
a

a 
XI-
a

a 
XII-
a

a 
IX-
a

a 
X-a

a 
XI-
a

a 
XII-
a

1 LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ

ARAD urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician analize
produse alimentare

1 1 2 1 30 31 50 29

 
OMECT
5770/2006

2 LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ

ARAD urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician în
industria alimentară

1 1 0 0 28 30 28 28

 
OMECT
5770/2006

3 LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ

ARAD urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician în
prelucrarea
produselor de
origine animală

1 1 1 2 28 26 25 30

  OMECS
4191/2015

4 LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ

ARAD urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Agricultură 4 Tehnician veterinar 1 1 1 1 27 27 22 28

 
OMECT
5770/2006
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5 LICEUL 
TEHNOLOGIC DE 
INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ

ARAD urban de stat Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Agricultură 4 Tehnician în
agricultură
ecologică

0 1 0 0 0 26 0 0

 
OMECS
4191/2015

TOTAL 4 5 4 4 113 140 97 98    

 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, SERAL 

Nr.
crt.

Denumirea
unităţii de
învăţământ

Localitatea 

Mediul
de

rezidenţă
(Urban /
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

Profilul
Domeniul

de
pregătire

Nivelul
de

calificare

Calificarea 
profesională 

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020 - SERAL

Nr.
ordinului

ministrului
de

Nr. clase Nr. elevi

A
ut

or
iz

ar
e

A
cr

ed
ita

re

a 
IX-
a

a 
X-
a

a 
XI-a

a 
XII-a

a 
XIII-a

a 
IX-
a

a 
X-a

a 
XI-a 

a 
XII-a

a 
XIII-a

1 LICEUL 
TEHNOLOGIC
DE 
INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ

ARAD urban de stat Resurse
naturale

şi
protecţia
mediului

Agricultură 4 Tehnician în
agricultură
ecologică

0 0 1 0 0 0 0 24 0 0

 

O
M

EC
S 

41
91

/2
01

5

2 LICEUL 
TEHNOLOGIC
DE 
INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ

ARAD urban de stat Resurse
naturale

şi
protecţia
mediului

Protecţia
mediului

4 Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului

0 0 0 1 0 0 0 0 25 0

 

O
M

EC
T 

57
70

/2
00

6
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3 LICEUL 
TEHNOLOGIC
DE 
INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ

ARAD urban de stat Resurse
naturale

şi
protecţia
mediului

Industrie
alimentară

4 Tehnician
analize
produse
alimentare

0 0 0 0 1 0 0 0 0 19

 

O
M

EC
T 

57
70

/2
00

6

TOTAL 0 0 1 1 1 0 0 24 25 19    

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Denumirea
unităţii de

învăţământ
Localitatea 

Mediul de
rezidenţă
(Urban /
Rural)

Unitate de
învăţământ

de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

Filiera Profilul Specializarea

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2019-2020- Frecventa redusa

Nr. clase Nr. elevi

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-a

a 
XII-a

a 
XIII-a

a 
IX-a

a 
X-a

a 
XI-a 

a 
XII-a

a 
XIII-a

Liceul
Tehnologic de

Industrie
Alimentara 

Arad Urban stat Teoretica Real
Stiinte ale

naturii 1 1 1 2 1 33 34 25 72 28
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ANEXA 5- Încadrări în  anul şcolar 2020/2021

Cultură de specialitate:

Nr.
crt. NUMELE ȘI PRENUMELE MODULE DE SPECIALITATE  CLASA

NR.
ORE ORE/SĂPT. NORME

1 CARȚIȘ CRINA Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - T C.D. XA 68   

  Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - L C.D. XA 68   

  Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - T C.D. XB 68   

  Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - L C.D. XB 68   

  Modul 3 Pregătire practică comasată - CDL CDL XB 90   

  Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - L C.D. XC 34   

  Modul 2 Tehnologia fabricării produselor lactate - T C.D. XIC 64   

  Modul 2 Tehnologia fabricării produselor lactate - L C.D. XIC 64   

  SPP Modul 5 Asigurarea calității produselor alimentare - L C.D. XIIA 60   

  Modul 2 Fabricarea produselor din carne și pește  - T C.D. XIIB 56   

  Modul 2 Fabricarea produselor din carne și pește  - T C.D. XIIC 56   

     696 19,88571 1,104762

2 COMAN LENȚICA Modul 2 Unitățile agricole în relația cu piața T C.D. IXD 68   

  Modul 1 Gestionarea unității agricole - T C.D. XIID 28   

  Modul 1 Gestionarea unității agricole - L C.D. XIID 28   

     124 3,542857 0,196825

3 COTĂESCU CLAUDIA Modul 2 Operații de bază în laborator în industria alimentară - L C.D. IXC 68   

  Modul 2 Operații de bază în laborator în industria alimentară C.D. IXC 102   
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  Modul 2 Operații și utilaje în industria alimentară - T C.D. XA 102   

  Modul 3 Pregătire practică comasată - CDL CDL XA 90   

  Modul 2 Operații și utilaje în industria alimentară - T C.D. XB 102   

  Modul 4 - CDL CDL XIB 64   

  Modul 3 - CDL CDL XIC 64   

  Modul 1 Tehnologia tăierii animalelor - T C.D. XIIB 56   

     648 18,51429 1,028571

4 GIURGIU MIHAELA Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - L C.D. XA 34   

  Modul 3 Pregătire practică comasată - CDL CDL XC 90   

  Modul 2 Analize specifice în industria alimentară fermentativă - T C.D. XIA 32   

  Modul 2 Analize specifice în industria alimentară fermentativă - L C.D. XIA 64   

  SPP Modul 5 Tehnici de laborator în industria alimentară - L C.D. XIA 120   

  Modul 2 Analize specifice în industria alimentară fermentativă - T C.D. XIB 32   

  Modul 2 Analize specifice în industria alimentară fermentativă - L C.D. XIB 64   

  Modul 2 Analize specifice la obținerea produselor de origine animală - T C.D. XIIA 56   

  Modul 2 Analize specifice la obținerea produselor de origine animală - L C.D. XIIA 56   

  Modul 2 Analize specifice la obținerea produselor de origine animală - T C.D.
XIIIH
seral 56   

  Modul 2 Analize specifice la obținerea produselor de origine animală - L C.D.
XIIIH
seral 56   

     660 18,85714 1,047619

5 HOTĂRAN FLOAREA Modul 3 SPP CDL CDL IXD 90   

  Modul 2 Anatomia animalelor domestice - T C.D. XID 32   

  Modul 2 Anatomia animalelor domestice - L C.D. XID 32   

  Modul 3 Farmacologia - T C.D. XID 32   

  Modul 3 Farmacologia - L C.D. XID 32   

  Modul 4 Semiologia - L C.D. XID 64   
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  Modul 5 Bolile parazitare - T C.D. XID 32   

  SPP Modul 7 Modificări anatomopatologice în bolile animalelor - L C.D. XID 120   

  SPP Modul 7 Modificări anatomopatologice în bolile animalelor - IP C.D. XID 30   

  Modul 2 Bolile infecțioase - T C.D. XIID 28   

  Modul 2 Bolile infecțioase - L C.D. XIID 28   

  Modul 3 Bolile chirurgicale - T C.D. XIID 56   

  Modul 3 Bolile chirurgicale - L C.D. XIID 28   

  Modul 4 Bolile obstetricale - T C.D. XIID 28   

  Modul 4 Bolile obstetricale - L C.D. XIID 28   

     660 18,85714 1,047619

6 SAULIUC ANDA Modul 2 Operații de bază în laborator în industria alimentară C.D. IXA 102   

  Modul 2 Operații de bază în laborator în industria alimentară C.D. IXB 102   

  Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - L C.D. XB 34   

  Modul 3 Analize specifice în industria de morărit, panificație și produse făinoase - T C.D. XIB 32   

  Modul 3 Analize specifice în industria de morărit, panificație și produse făinoase - L C.D. XIB 64   

  Modul 3 Analize specifice în industria prelucrării legumelor și fructelor - T C.D. XIIA 28   

  Modul 3 Analize specifice în industria prelucrării legumelor și fructelor - L C.D. XIIA 56   

  
SPP Modul 6 Determinarea falsificărilor produselor alimentare prin analize de laborator 
- L C.D. XIIA 90   

  SPP - Modul 6 Analiza instrumentală - L C.D.
XIIH
seral 20   

  Modul 3 Analize specifice în industria prelucrării legumelor și fructelor - T C.D.
XIIIH
seral 28   

  Modul 3 Analize specifice în industria prelucrării legumelor și fructelor - L C.D.
XIIIH
seral 56   

  
SPP Modul 6 Determinarea falsificărilor produselor alimentare prin analize de laborator 
- L C.D.

XIIIH
seral 60   

     672 19,2 1,066667

7 SIMEDRU VIORELA Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară -T+L C.D. IXA 68   
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  Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară C.D. IXA 51   

  Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară C.D. IXB 68   

  Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară C.D. IXB 51   

  Modul 3 SPP CDL CDL IXB 90   

  Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară T+L C.D. IXC 68   

  Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară C.D. IXC 51   

  Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - T C.D. XC 68   

  Modul 2 Operații și utilaje în industria alimentară - T C.D. XC 102   

  SPP Modul 5 - Tehnici de laborator în industria alimentară - L C.D. XIB 120   

  Modul 3  Operații de bază în laborator - L C.D.
XIIH
seral 66   

     803 22,94286 1,274603

8 STANCIU MIHAELA Modul 2 Operații de bază în laborator în industria alimentară - L C.D. IXA 68   

  Modul 2 Operații de bază în laborator în industria alimentară - L C.D. IXB 68   

  Modul 3 Analize specifice în industria de morărit, panificație și produse făinoase - T C.D. XIA 32   

  Modul 3 Analize specifice în industria de morărit, panificație și produse făinoase - L C.D. XIA 64   

  Modul 1 Analize specifice în industria alimentară extractivă - T C.D. XIIA 28   

  Modul 1 Analize specifice în industria alimentară extractivă - L C.D. XIIA 28   

  Modul 2 Fabricarea produselor din carne și pește  - L C.D. XIIB 28   

  Modul 3 - CDL CDL XIIB 56   

  Modul 1 Tehnologia tăierii animalelor - T C.D. XIIC 56   

  Modul 1 Tehnologia tăierii animalelor - L C.D. XIIC 28   

  Modul 2 Fabricarea produselor din carne și pește  - L C.D. XIIC 28   

  Modul 3 - CDL CDL XIIC 56   

  SPP Modul 4 Asigurarea calității produselor alimentare - L C.D. XIIC 60   

  Modul 1 Analize specifice în industria alimentară extractivă - T C.D.
XIIIH
seral 28   

  Modul 1 Analize specifice în industria alimentară extractivă - L C.D. XIIIH 28   
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seral

     656 18,74286 1,04127

9 ȘICLOVAN LAURA Modul 3 SPP CDL CDL IXA 90   

  Modul 1 Biochimia produselor alimentare - T C.D. XIA 64   

  Modul 1 Biochimia produselor alimentare - L C.D. XIA 32   

  Modul 4 - CDL CDL XIA 64   

  Modul 1 Biochimia produselor alimentare - T C.D. XIB 64   

  Modul 1 Biochimia produselor alimentare - L C.D. XIB 32   

  Modul 1 Biochimia produselor alimentare - T C.D. XIC 64   

  Modul 1 Biochimia produselor alimentare - L C.D. XIC 32   

  SPP Modul 4 - Tehnici de laborator în industria alimentară - L C.D. XIC 120   

  Modul 4 CDL CDL XIIA 56   

  SPP Modul 5 Valorificarea și comercializarea produselor de origine animală - L C.D. XIIB 30   

  Modul 3  Operații de bază în laborator - T C.D.
XIIH
seral 33   

     681 19,45714 1,080952

10 SZAKACS ADRIANA Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară - IP C.D. IXA 17   

  Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară - IP C.D. IXB 17   

  Modul 1 Securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului în industria alimentară IP C.D. IXC 17   

  Modul 3 SPP CDL CDL IXC 90   

  Modul 2 Operații și utilaje în industria alimentară - IP C.D. XA 68   

  Modul 2 Operații și utilaje în industria alimentară - IP C.D. XB 68   

  Modul 1 Microbiologia și igiena în industria alimentară - L C.D. XC 68   

  Modul 2 Operații și utilaje în industria alimentară - IP C.D. XC 68   

  SPP Modul 5 Tehnici de laborator în industria alimentară - IP C.D. XIA 30   

  SPP Modul 5 - Tehnici de laborator în industria alimentară - IP C.D. XIB 30   

  Modul 2 Tehnologia fabricării produselor lactate - IP C.D. XIC 64   
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  SPP Modul 4 - Tehnici de laborator în industria alimentară - IP C.D. XIC 30   

  Modul 1 Tehnologia tăierii animalelor -IP C.D. XIIB 28   

  Modul 2 Fabricarea produselor din carne și pește  - IP C.D. XIIB 56   

  SPP Modul 5 Valorificarea și comercializarea produselor de origine animală - IP C.D. XIIB 60   

  Modul 1 Tehnologia tăierii animalelor -IP C.D. XIIC 28   

  Modul 2 Fabricarea produselor din carne și pește  - IP C.D. XIIC 56   

  SPP Modul 5 Valorificarea și comercializarea produselor de origine animală - L C.D. XIIC 30   

  SPP Modul 5 Valorificarea și comercializarea produselor de origine animală - IP C.D. XIIC 60   

     885 25,28571 1,053571

11 ȚURLEA OVIDIU Modul 1 Mașini agricole și zootehnice T+L C.D. IXD 102   

  Modul 1 Mașini agricole și zootehnice IP C.D. IXD 34   

  Modul 2 Unitățile agricole în relația cu piața IP C.D. IXD 34   

  Modul 1 Agropedologie - L C.D. XD 34   

  Modul 1 Agropedologie - IP C.D. XD 34   

  Modul 2 Creșterea animalelor - IP C.D. XD 34   

  Modul 2 Creșterea animalelor - IP C.D. XE 34   

  Modul 3 Pregătire practică comasată - CDL CDL XE 60   

  Modul 6 - CDL CDL XID 64   

  Modul 1 Tehnologia tăierii animalelor - L C.D. XIIB 28   

  SPP Modul 4 Asigurarea calității produselor alimentare - L C.D. XIIB 60   

  SPP Modul 7 Conducerea tractorului și auto C.D. XIID 30   

  Modul 1  Gestionarea deșeurilor - T C.D
XIIH
seral 66   

  Modul 2  Fenomene hidro-meteo extreme - T C.D.
XIIH
seral 33   

  Modul 2  Fenomene hidro-meteo extreme - L C.D.
XIIH
seral 33   

  Modul 4 - CDL CDL XIIH 66   
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seral

  SPP - Modul 5 Analiza chimică calitativă și cantitativă - L C.D.
XIIH
seral 60   

  Modul 4 - CDL CDL
XIIIH
seral 56   

  SPP Modul 5 Asigurarea calității produselor alimentare - L C.D.
XIIIH
seral 40   

     902 25,77143 1,07381

12 VLAD GHEORGHINA Modul 2 Creșterea animalelor - T C.D. XD 68   

  Modul 2 Creșterea animalelor - L C.D. XD 68   

  Modul 3 Pregătire practică comasată - CDL CDL XD 90   

  Modul 2 Creșterea animalelor - T C.D. XE 68   

  Modul 2 Creșterea animalelor - L C.D. XE 68   

  Modul 3 Pregătire practică comasată - CDL CDL XE 30   

  Modul 1 Conservarea mediului înconjurător - T C.D. XID 32   

  Modul 5 Bolile parazitare - L C.D. XID 32   

  Modul 5 - CDL CDL XIID 56   

  SPP Modul 6 Expertiza sanitar veterinară a cărnii și a produselor din carne - L C.D. XIID 90   

  SPP Modul 6 Expertiza sanitar veterinară a cărnii și a produselor din carne - IP C.D. XIID 30   

  Modul 1  Gestionarea deșeurilor - L C.D.
XIIH
seral 66   

     698 19,94286 1,107937

13 APOSTOLESCU MIRA Modul 1 Mașini agricole și zootehnice T+L C.D. IXD 68   

  Modul 1 Agropedologie - T C.D. XD 102   

  Modul 1 Agropedologie - T C.D. XE 102   

  Modul 1 Agropedologie - L C.D. XE 34   

  Modul 1 Agropedologie - IP C.D. XE 34   

     340 9,714286 0,539683
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Sursa responsabili încadrări: prof. Carmen Călinescu- cultură generală, prof. Claudia Cotăescu- cultură de specialitate

ANEXA 6- Perfecţionarea cadrelor didactice
  
NR. Înregistrare1353/8/22,09,2020

Lista cadrelor didactice care au calitatea de mentori, metodişti, formatori şi experţi în problematica perfecţionării şi formării
continue

NR.

CRT.

MENTORI METODIŞTI FORMATORI MEMBRII  CORPULUI

NAŢIONAL DE EXPERŢI IN

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

1 Bulc Adriana Simedru Viorela Călinescu Carmen Lidia Ghinga Olga Iulia

2 Simedru Viorela Vlad Gheorghina Carţiş Mariana Crina Simedru Viorela

3 Cotăescu Claudia Laura Şerpar Dochia Coman Lenţica Pop Lavinia Diana

4 Vlad Gheorghina Pop Lavinia Diana Cordovan  Raluca Mariana Cotăescu Claudia Laura

6 Carţiş Mariana Crina Ghinga Olga Iulia Diaconescu Marilena Dobîndă Monica Daniela

5 Pop Lavinia Diana Dobîndă Monica Daniela

8 Dobîndă Monica Daniela Funar Mihaela

9 Şerpar Dochia Gaga Loghin

10 Ghinga Olga Iulia

11 Giurgiu Mihaela

12 Hotăran Floarea

13 Ioncu Monica Cornelia 

Dana

15 Pop Lavinia Diana
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20 Şandru Daniela Ioana

16 Sauliuc Anda Flavia

17 Simedru Viorela

18 Stanciu Mihaela

19 Şerpar Dochia

14 Cotăescu Claudia Laura

21 Ţurlea Ovidiu

22 Vlad Gheorghina

23

24

Director,

Prof. Dobîndă Monica Daniela                             Responsabil Comisie Perfecţionare şi formare continuă, 

                                                                                                  Prof.  Giurgiu Mihaela
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Nr. înregistrare:1353/6/22,09,2020

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
CURSURI  PARCURSE

Nr.crt

.
Numele şi prenumele Funcţia Studii Cursuri absolvite

Alesu Liliana Informatician 1. Diplomă de licenţă:
-Univ.„Aurel Vlaicu” Arad -

Facultatea de Ştiinţe Economice
specializarea:-Contabilitate şi
Informatică de Gestiune 2007

2.Diplomă de master:
-Univ.„Aurel Vlaicu” Arad  -

Facultatea de Ştiinţe Economice
specializarea: Informatică de gestiune

2009

-contabilitate şi aplicaţii pe calculator 2001
-operator pe calculator 2003

-„Baze de date distribuite”  CCD Arad ,2007
-„programul de Antreprenoriat” realizat în

cadrul proiectului Leonardo da Vinci al
Uniunii Europene. -TimsoftTimisoara -2007

-Webdesign şi Tehnologii web-Premium-
BCRC 2008
-ECDL 2009 

-„Utilizarea programelor de editare foto şi
video pentru a crea materiale didactice” 25

martie-9 aprilie 2011, 20 ore de formare CCD
Arad-„Administrarea reţelelor de calculatoare

şi a laboratoarelor informatice SEI” 2012,
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POSDRU 25 credite  (Adeverinta)-TIC
AVANSAT -MECTS,SIVECO ROMANIA

89 ORE, 25 CREDITE 2012
- Instruire avansată în tehnologia informaţiei

şi comunicaţiilor -34 ORE 2015
-PERS DIDACTIC DIN SISTEMUL DE

ÎNVAŢĂMÂNT PREUNIV. ŞI UNIV. DE
STAT-PROMOTOR AL  ÎNVĂŢĂRII PE

TOT PARCURSUL VIEŢII-2015 POSDRU
5 CREDITE

1. Andea Adina Corina Administrator

financiar I - 

Contabil sef

1.Diploma de Licenta – UVVGVArad
– Facultatea de Marketing – 2001
2.Diploma de Bacalaureat - 1988

2. Vezan - Borlea Romana

Florentina

Laborant 1.Inscrisa la Master – Evaluarea si
controlul calitatii mediului  si Modulul

pedagogic -  absolvire in 2019
2.Diploma Licenta – UAV Arad –
Controlul si expertiza produselor

alimentare 2016
3.Diploma Bacalaureat - 1999

3. Tomşa Adriana Secretar sef 1. Diplomă de licenţă -Instruire avansată în tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor -34 ORE 2015
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-Univ. „Tibiscus” Timişoara-
Facultatea  de Drept şi Administraţie
Publică- specializarea: Drept 2007

--PERS DIDACTIC DIN SISTEMUL DE
ÎNVAŢĂMÂNT PREUNIV. ŞI UNIV. DE
STAT-PROMOTOR AL  ÎNVĂŢĂRII PE

TOT PARCURSUL VIEŢII-2015 POSDRU
5 CREDITE

4. Mortasifu Ioana 

Codruţa

Bibliotecar 1. Curs postuniversitar 2 sem

- Univ. „Babeş Bolyai” Cluj Napoca-
specializarea:Bibliologie,

biblioteconomie şi ştiinţa informării,
2011

2. Diplomă de licenţă

-Univ „ Aurel Vlaicu” Arad-
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi

Asistenţă Socială 
-specializarea:pedagogia

învăţământului primar şi preşcolar ,
2009

   3.Diplomă de absolvire 3ani-Univ
de Vest Timişoara, Colegiul de

Institutori Arad,
specializarea: Institutori-limba engleză
     4. Dipolmă de bacalaureat-Liceul

pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” 1999

-„Activităţi pedagogice şi culturale în
structurile infodocumentare din învăţământul

preuniversitar” CCD Arad 2015 24 ore
-Activitate de perfecţionare a bibliotecarilor
şcolari –„ Concurs Biblioteca anului -2014”

Arad
-Conferinţa Naţională a bibliotecarilor caselor

corpului didactic-„ Educaţia şi structurile
informaţionale, Biblioteci din învăţământ şi

CDI—uri” 2007 8 ore
-curs de pregătire biblioteconomică CCD

Arad 2003 80 ore
-Instruire avansată în tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor -34 ORE 2015
-Activitati pedagogice si culturale in

structurile infodocumentare din invatamantul
preuniversitar –CCD ARAD 24 ore

-Utilizare TIC in biblioteca școlară-CCD
Arad 2016 -20 ore
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-Work shop – biblioteconomie – CCD Arad –
2017

-Evidența colecțiilor de bibliotecă. Casarea
publicațiilor CCD Arad 2018-2019

5.
MOȚ OANA SECRETARĂ 1. DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

-UNIV.  ”AUREL  VLAICU”ARAD-
FACULTATEA  DE  ȘTIINȚE
ECONOMICE-FINANȚE BĂNCI -2018

           Director,
Prof.Dobîndă Monica  Daniela                                                                        R esponsabil Comisie Perfecţionare şi  formarea continuă,
                                                                                                                                                                       Prof. Giurgiu Mihaela

Nr. înregistrare:1353/7/22,09,2020

137



TABEL NOMINAL CU PERSONALUL NEDIDACTIC AUXILIAR 
CURSURI  PARCURSE

Nr.c

rt.

Numele şi prenumele Funcţia Studii Cursuri absolvite

1 Ungur Petru Aurel Portar 1. Diplomă de Bacalaureat
-profil Mecanică 1981-Liceul Industrial 
nr. 2

Curs iniţiere PC

2 Mtyas Florin Portar 11 clase
3 Sorbun Ilonca Femeie de

serviciu
10 clase

4 Micorici Maricica Femeie de
srviciu

10clase

5 Herdeyi Sorina Femeie de
serviciu

11 clase

Director,
Prof.Dobîndă Monica Daniela                                     

Responsabil Comisie Perfecţionare şi  formarea continuă,

Director,
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Prof. Monica Daniela Dobîndă
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