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PARTEA  I 
1. Viziunea școlii

Dezvoltarea şi implementarea unui management educaţional de calitate atât

la nivelul şcolii cât şi la nivelul ariilor curriculare, care să aibă ca finalitate

un  învăţământ  viabil  şi  competitiv,  astfel  încât  elevii  şcolii  să  atingă

performanţele  cuprinse  în  standardele  de  evaluare având  la  baza

următoarele obiective:

 Formarea unui corp profesoral de elită.

 Promovarea  şi  realizarea  unui  marketing  educaţional  de  calitate,

centrat pe elev, prin care şcoala să se constituie într-un real furnizor de

servicii educaţionale, astfel încât procentul de promovabiliate a elevilor

la testele naţionale să fie cu cel puţin cinci procente peste media pe

judeţ; toţi absolvenţii să fie cuprinşi într-o nouă formă de învăţământ.
 Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv.

 Echipa  managerială  va  stabili  şi  menţine  relaţii  de  colaborare

permanente,  deschise,  transparente  cu  întregul  colectiv,  cu

reprezentanţii  Primăriei,  cu membrii  Consiliului  Local,  ai  Consiliului

Reprezentativ al Părinţilor, cu reprezentanţii O.N.G.-urilor, cu Poliţia de

Proximitate etc.
 Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere

propice unui învăţământ de calitate.
 Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare,

în  scopul  unei  orientări  şcolare  şi  profesionale  în  concordanţă  cu

posibilităţile şi calităţile educaţionale de care dispune elevul.
 Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează

cerinţele  educaţionale  ale  societăţii,  în  contextul  definirii  idealului

educaţional al şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă

a  individualităţii  umane  în  formarea  personalităţii  autonome  şi

creative.
 Atragerea  de  fonduri  suplimentare  destinate  dezvoltării  bazei

materiale,  stimulării  şi  motivării  elevilor,  prin activităţi  extraşcolare,

parteneriate, colaborări, sponsorizări, programe specifice.
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Crearea  de  oportunități  pentru  dezvoltarea  competențelor  cheie  care

asigură  accesul  la  educaţie,  mobilitate  și  perfecționare  în  Uniunea

Europeană pentru cadrele didactice și elevii  școlii,  prin implicarea activ-

participativă în parteneriate multilaterale, mobilități individuale și vizite de

studiu finanțate de Comisia Europeană.

2. Contextul 

Procesul de planificare în sistemul de educaţie şi formare profesională  pe termen
lung  este  structurat  pe  patru  niveluri:  (1)  strategiile  elaborate  la  nivel  naţional  de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, (2) Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământul
profesional şi tehnic (PRAI), (3) Planurile locale (PLAI – la nivel judeţean) şi (4) Planurile de
acţiune ale şcolilor (PAS).

Procesul de planificare PRAI-PLAI-PAS a debutat în 2003 şi este supus unei revizuiri
anuale.  Începând  cu  2005,  s-a  adoptat  ca  orizont  de  planificare  anul  2013  (pentru
acoperirea perioadei adoptate de Planul naţional şi Planurile regionale de dezvoltare 2007-
2013, acestea, la rândul lor, fiind sincronizate cu orizontul de planificare al programelor
UE).

Planul de acţiune al şcolii constituie un document de planificare strategică a ofertei
de  formare  profesională  pentru  învăţământul  profesional  şi  tehnic  al  Grupului  Școlar
Industrial Jidvei, în perspectiva anului 2013, care este utilizat pentru stabilirea nevoilor de
calificare profesională.

În  contextul  economiei  actuale,  în  vederea  inserţiei  profesionale  a  absolvenţilor
noştri  pe  piaţa  muncii  un  rol  hotărâtor  revine  folosirii  eficiente  a  resurselor  proprii
(materiale şi umane) precum şi parteneriatul cu alte şcoli, cu agenţii relevante şi cu agenţii
economici

2.1 Planul de acţiune al Liceului Tehnologic Jidvei

 contribuie la îndeplinirea priorităţilor locale, a ţintelor şi acţiunilor propuse, cu scopul
îmbunătăţirii  calităţii  educaţiei  şi  formării  oferite  de  şcoală,  astfel  încât  acestea  să
corespundă cerinţelor de pe piaţa muncii şi a celor individuale;

  îmbunătăţeşte  calitatea  educaţiei  şi  a  instruirii  oferite  de  şcoală  prin  îndeplinirea
programului de reformă pentru ÎPT; 

 contribuie  la  dezvoltarea  parteneriatelor  cu alte  şcoli,  parteneri  sociali  şi  organizaţii
autorizate în vederea furnizării unor servicii eficiente şi dezvoltării reţelelor locale;

 urmăreşte  planificarea strategică  a  ofertei  de şcolarizare  contribuind  la  procesul  de
furnizare  a  forţei  de  muncă  calificată,  corespunzătoare  ariilor  aflate  în  proces  de
restructurare şi la continuarea procesului de formare al tinerilor şi adulţilor; 

 are drept scop realizarea unui plan de şcolarizare după cerere şi ofertă pe piaţa muncii
şi a unui plan operaţional pentru anul şcolar 2010 – 2011, pornind de la obiectivele şi
priorităţile la nivel regional şi local (PRAI, PLAI);
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Planul  operaţional  şi  acţiunile  concrete  prevăzute  au  fost  concepute  din  perspectiva
contribuţiei acestora la creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoala noastră.

Din analiza nevoilor realizată pentru învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Alba se
impun pentru anii şcolari următori următoarele măsuri:

 reducerea numărului de neşcolarizaţi; 
 creşterea ratei de absolvire şi de transfer; 
  dezvoltarea activităţii de consiliere şi orientare profesională în concordanţa cu evoluţia

cerinţelor de pe piaţa muncii.
 formarea continuă a cadrelor  didactice  în  concordanţă cu dinamica cerinţelor  de pe

piaţa muncii;
Condiţiile  în care se desfăşoară procesul de învăţământ în Grup Școlar Industrial Jidvei,
complexitatea  dotărilor  tehnice  din  spaţiile  de  instruire  (săli  de  clasă,  laboratoare,
cabinete, ateliere, sală de sport), participarea elevilor la procesele de producţie agricolă
(din cadrul practicii în producţie desfăşurată la diferiţi agenţi economici) sunt şi rezultatul
organizării şi desfăşurării activităţilor şcolare şi extraşcolare în conformitate cu principiile
calităţii educaţiei.

3. Formularea scopului/misiunii instituției de învățământ
  

Planul de acțiune al școlii face parte din sistemul de asigurare al
calității, el este un mijloc de comunicare între școală și principalii
săi parteneri, reflectând nivelul de performanță al școlii.

Liceul Tehnologic Jidvei este  şcoala care are uşile deschise pentru toţi cei care au
nevoie  de  educaţie,  care  asigură apropierea  între  oameni,  cunoaşterea  şi
acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

Şcoala noastră, în parteneriat cu comunitatea locală şi agentul economic S.C. Jidvei
S.R.L.,  va  fi  capabilă să ofere  formare  profesională în  domeniul  vini-viticol,
răspunzând cerinţelor ecomomice locale

Dorim  ca  în  şcoala  noastră fiecare  elev  să se  simtă ca  într-un  mediu  familial,
bucurându-se de  şanse egale, indiferent de etnie  şi  religie, menţinându-se astfel
ciclul primar cu predare şi în limba germană.

Şcoala va crea un cadru favorabil dezvoltării  capacităţilor  şi deprinderilor elevilor
necesare  continuării  studiilor,  fiecare  absolvent  al  şcolii  noastre  se  va  simţi
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competent în a utiliza informaţia  şi în a continua să se perfecţioneze în domeniul
tehnicilor moderne.

Fiind o şcoală în mediul rural, vom fi deschişi pentru toţi cetatenii comunei în a le
oferi  şanse  egale  de  dezvoltare  personală şi  profesională,  vom fi  un  catalizator
pentru comunitate şi continuator al tradiţiilor locale. 

4.  Profilul actual al şcolii
4.1 Cadrul geografic şi cultural

4.1.1. Prezentare istorico-geografică
 Localitatea  Jidvei,  cu  o  existenţă  seculară,  atestată  documentar  în  anul  1309,

reprezintă reşedinţa comunei cu acelaşi nume. 
Comuna  Jidvei  are  în  componenţa  sa  cinci  sate:  Jidvei,  Feisa,  Căpâlna  de  Jos,

Bălcaciu, Veseuş ocupând o suprafaţă de 107 km2,având o populaţie de 5010 locuitori.
 Această localitate este situată în partea de est a judeţului  Alba, pe cursul inferior al

râului  Târnava  Mică,  ocupând  lunca   ce  se  desfăşoară  de  o  parte  şi  de  alta  a  râului
respectiv.  

În  partea  de Nord se învecinează cu
teritoriul comunei Fărău; în partea de Est
este   delimitată  de  localitatea  rurală
Cetatea de  Baltă; în partea  de Sud limita o
reprezintă comuna Valea Lungă  iar în Vest
se  învecinează   cu  Şona.  Satele
aparţinătoare Feisa şi Căpâlna de Jos sunt
situate  la  o  distanţă  de  2  km  faţă  de
comună iar  satele  Bălcaciu şi  Veseuş la  o
distanţă de 8 km.

 Comuna  Jidvei  este  legată  de
reşedinţa  judeţului  prin   drumul
modernizat care face parte di ruta „Drumul
vinului”  Târnăveni  –  Blaj  -  Alba-Iulia  şi
printr-o cale ferată Praid – Blaj -  Teiuş cu
legătură spre Alba-Iulia.

 Jidveiul este situat la 18 km faţă de
Blaj, la aproximativ  20  km de Târnăveni şi
la circa 62 km de Alba-Iulia. 

 Satele  comunei  Jidvei nu sunt  sate
noi  apărute  pe  harta   ţării  ci   sunt  sate
vechi a căror existenţă este semnalată documentar cu multe secole în urmă. Teritoriul care
aparţine comunei a fost locuit  încă din vremea dacilor. Prin “Diploma cavalerilor Ioaniţi”
din anul 1277 este atestată  aşezarea şi colonizarea saşilor şi secuilor în părţile de S-E şi
N-E ale Transilvaniei. 

Cea dintâi  atestare documentară  a Jidveiului o  întâlnim în  anul 1309 sub numele de
SIDO,   preluat   de  la  numele  preotului  evanghelist   Johanes  von Seiden.  De-a  lungul
timpului aşezarea  a cunoscut o serie de denumiri precum: ZSIDVE (lb. maghiară, SEIDEN
(lb. germană), JIDVEIU, JIDVEI.  

 Celelalte sate ale comunei sunt atestate documentar în felul următor:
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 Bălcaciu este atestat documentar în anul 1319;în anul 1324 este denumit  BOLECEK
(lb. maghiară) iar în anul 1482 se numea BOLHACS–nume care provenea din cuvintele
BALH (bogat, silitor) şi ACS (ţinut).

 Feisa – este atestată documentar în 1332 (KUKULA FAJSA-lb.  maghiară; FUSEN-lb.
germană) iar numele actual datează din 1850.

 Căpâlna de Jos- este atestată documentar în 1332, numele provenind de la o capelă
construită pe acel loc de contele Bethlen.

 Veseuş- este atestat documentar în anul 1332.
  De-a lungul timpului, pământul Transilvaniei a fost ţinta multor popoare migratoare,

dar  cele  care  şi-au  lăsat   amprenta   asupra   populaţiei  din  această  regiune  au  fost
maghiarii şi saşii. 

La  jumătatea secolului al XII-lea, cuceritorii  maghiari au ajuns pe  cursul inferior al
râului Târnava  Mică, regiune în care este aşezată şi comuna Jidvei.  Populaţia  săsească a
fost colonizată la  mijlocul secolului al XII- lea, sub regele Gheza al II- lea. Saşii colonizaţi
pe teritoriul satului au obţinut privilegii  în schimbul aşezării lor pe aceste meleaguri, fapt
care a determinat ca satul să înregistreze diferenţieri în dezvoltarea sa.

   După moartea domnitorului  Mihai Viteazu, satul Jidvei ajunge sub stăpânirea unei
familii  de  voievozi  maghiari,  căzând  în  iobăgie.  Datorită  situaţiei,  locuitorii  Jidveiului
participă activ la înfăptuirea actului de unire a Transilvaniei cu vechea Românie de la 1
Decembrie 1918, participă la primul şi al doilea război mondial.

   Localitatea Jidvei, situată pe valea Târnavei Mici la jumătatea distanţei dintre Blaj
şi Târnăveni, face parte din cadrul podgoriei TÂRNAVE, fiind cea mai întinsă din bazinul
hidrografic  al  celor  două  Târnave.  Descoperirile  arheologice,  documentele  istorice  şi
obiectele specifice viticulturii şi vinificaţiei demonstrează că această activitate se pierde în
negura  timpurilor,  fiind  desfăşurată  din  perioada  dacică,  daco-romană,  perioada
popoarelor migratoare şi  până în  zilele noastre.  Prezenţa populaţiei  germane în satele
comunei Jidvei şi  legăturile permanente ale acestora cu locuitorii  din valea Mosellei  şi
Rhinului,  au  contribuit,  de-a  lungul  timpului  la  menţinerea  unor  standarde  înalte  în
prepararea vinului de Jidvei.

 Comuna Jidvei se află situat într-o zonă deluroasă - Dealurile Târnavei (altitudini de
500m) care reprezintă o parte distinctă a Podişului Târnavelor. Comuna Jidvei şi satele
componente acesteia beneficiază de un climat temperat-continental moderat, mai blând
datorită apropierii râului Târnava Mică, caracterizat prin următoarele elemente climatice:

 temperatura medie anuală este de + 90 C ;
 temperatura medie a lunii ianuarie este de – 40 C ;
 temperatura medie a lunii iulie este de + 200 C ;
 precipitaţiile medii anuale sunt de 400 – 500 mm;
 numărul zilelor cu ninsoare este de aproximativ 15 zile.

Hidrografia  regiunii  este  reprezentată  de  cursul  inferior  al  râului  Târnava  Mică  şi  de
afluenţii acesteia- mici văi precum Spinoasa, Valea Veseuşului, Valea Graben. 
        Accesul în zone se realizează prin următoarele căi:

 DJ 107 Blaj – Târnăveni;
 calea ferată Praid – Târnăveni -  Blaj –Teiuş cu legătură spre Alba- Iulia;
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4.1.2  Liceul Tehnologic Jidvei-scurt istoric

Liceul Tehnologic Jidvei, este o şcoală din mediu rural de mărime medie. Cursurile

se desfăşoară într-o clădire construită în anul 1875, cu parter şi etaj având 18 săli de clasă,

sală profesorală,  direcţiune, secretariat,  contabilitate, bibliotecă. Clădirea are ca anexe:

magazie, pivniţă şi grup social.

1565  -  s-a  menţionat  pentru  prima  dată  existenţa  unui  învăţător,  dar  modul  de
desfăşurare a învăţământului este necunoscut;

1722  - s-a introdus pentru prima dată, şcoala primară obligatorie;
1775 -  s-a  început  construirea  unei  şcoli,  extinsă  între  anii  1808-1810,  învăţător  era

preotul Samuel Waedt;
1875 - s-a înfiinţat şcoala primară evanghelică din Jidvei, la care preda învăţătorul Andrias
Fabritius;
1922 - elevii români învăţau în şcoala germană;
1929 - s-a înfiinţat şcoala de stat pentru români în care erau incluşi şi copiii germani;
1948  - Şcoala Română de 7 ani cu secţie română şi secţie germană, fiind introdusă pe

lângă   celelalte discipline, limba rusă şi interzisă religia;
1962 -  se înfiinţează Liceul Teoretic;
1966 - prima promoţie de absolvenţi de liceu;
1992 - Grup Şcolar Industrial Jidvei;
1998 - Centru Bugetar.
2006 - Grup Şcolar Industrial Jidvei,unitate cu personalitate juridica, având in subordine 

următoarele unități şcolare: 
 Şcoala cu clasele I-VIII Bălcaciu – structura
 Şcoala cu clasele I-VIII Veseuş– structura
 Şcoala cu clasele I-IV Căpâlna de Jos - secţie
 Şcoala cu clasele I-IV – Feisa – secţie
 GPP Jidvei – secţie
 GPP Bălcaciu – secţie
 GPN Căpâlna de Jos
 GPN Feis

2012 – Liceul Tehnologic Jidvei, unitate PJ:

 Şcoala Gimnazială Bălcaciu – structura
 Şcoala Gimnazială Veseuş– structura
 Şcoala Primară Căpâlna de Jos - secţie
 Şcoala Primară – Feisa – secţie

 GPP Jidvei – secţie
Jidvei/Alba - Str. Perilor Nr. 19
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 GPP Bălcaciu – secţie
 GPN Căpâlna de Jos - secţie
 GPN Feisa – secţie

2014 – Liceul Tehnologic Jidvei, unitate PJ pierde o secție Școala Primară Căpâlna de Jos:

 Şcoala Gimnazială Bălcaciu –
structura

 Şcoala Gimnazială Veseuş–
structura

 Şcoala Primară – Feisa – secţie
 GPP Jidvei – secţie
 GPP Bălcaciu – secţie
 GPN Căpâlna de Jos - secţie
 GPN Feisa – secţie

4.2.  Prezentarea şcolii

Liceul Tehnologic Jidvei este o şcoală publică de stat care deserveşte comuna Jidvei

şi satele aparţinătoare: Bălcaciu, Căpâlna de jos, Feisa şi Veseuş. Este situată în centrul

comunei, pe strada Perilor nr. 19, având o înălţime de 18 m şi o suprafaţă construită de

566,94 m2 iar curtea de 1375 m2.
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La Liceul Tehnologic Jidvei  procesul de învăţământ se desfășoară pentru :

 Învățământ  primar  – cl preg – IV;
 Învățământ gimnazial   - 6 clase
 Invățământ  liceal  zi  –  4  clase  –  Profil  –  Resurse Naturale  și  Protecția  Mediului;

Domeniul: Agricultură; Specializare: Tehnician Horticultor
 Învățământ liceal seral - 3 clase - Profil – Resurse Naturale și Protecția Mediului;

Domeniul: Agricultură; Specializare: Tehnician Horticultor

Pentru clasele pregătitoare – a XII-a, într-o singură serie cu predare în limba română şi
o serie clasele I-IV secţie germană,  precum și clase de învățământ seral

 Şcoala  Gimnazială  Bălcaciu  –  structură  cu  predare  în  limba  română  –  clasa
pregătitoare –VIII;

 Şcoala  Gimnazială  Veseuş  –  structură  cu  predare  în  limba  română  –  clasa
pregătitoare – VIII;

 Şcoala Primară Feisa - structură cu predare în limba română – clasa pregătitoare –
IV - clase simultane;

 Grădiniţa cu Program Prelungit Jidvei – 2 grupe
 Gradiniţa cu program Prelungit  Bălcaciu – 2 grupe
 Grădiniţa cu program normal Feisa – 2 grupe
 Grădiniţa cu program normal Veseuş – 2 grupe
 Grădiniţa cu program normal Căpâlna de Jos 1 grupă

4.2.1. Elevi școlarizați
 

Total, nivele de învăţământ, sexe,
medii de rezidenţă

ANUL ȘCOLAR
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

Total populație școlară, din care 843 816 824 823 838

Pe sexe
Masculin 426 422 445 458 442
Feminin 417 394 396 365 396

După mediul de
rezidență

Total din
localitatea unde

este situată şcoala
758 738 722 716 314

Total din alte
localităţi 87 79 102 107 522

Total din urban 2 2 0 0 0
Total din rural 841 814 824 823 836

Total în învăţământul preşcolar, din care: 228 173 173 175 161

După mediul de
rezidență

Total din
localitatea unde

este situată şcoala
112 86 89 85 46

Total din alte
localităţi 116 86 84 90 115

Total din urban 0 0 0 0
Total din rural 228 172 173 175 161

Total în învăţământul primar, din care: 225 284 267 259 272
După mediul de

rezidență
Total din

localitatea unde
este situată şcoala

94 160 136 118 81

Total din alte
localităţi

131 124 131 121 191
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Total din urban 0 0 0 0 0
Total din rural 225 284 267 238 272

Total în învăţământul gimnazial, din
care: 251 252 257 243 226

După mediul de
rezidență

Total din
localitatea unde

este situată şcoala
120 132 141 101 83

Total din alte
localităţi 131 120 116 112 143

Total din urban 0 0 0 0 0
Total din rural 248 252 257 213 224

Total liceu tehnologic ruta directă, din
care: 99 107 127 146 164

După mediul de
rezidență

Total din
localitatea unde

este situată şcoala
48 62 62 69 101

Total din alte
localităţi 51 45 65 77 63

Total din urban 0 0 0 0 0
Total din rural 99 107 127 143 164

Total în cl. IX a profesională, din care: 0 0 0 0 15

După mediul de
rezidență

Total din
localitatea unde

este situată şcoala
0 0 0 0 5

Total din alte
localităţi 0 0 0 0 10

Total din urban 0 0 0 0 0
Total din rural 0 0 0 0 15

4.2.2 Dinamica populației școlare pentru perioada 2011 –
2016

An școlar Nr. de elevi
2011 – 2012 843
2012 – 2013 816
2013 – 2014 824
2014 – 2015 823
2015 – 2016 836
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4.2.3 Efective  elevi  pentru  calificarea  profesională  pentru  care  se
solicită acreditarea

AN ȘCOLAR
TEHNICIAN  HORTICULTOR

IX ZI/SERAL X  ZI/SERAL XI ZI/SERAL XII ZI/SERAL TOTAL
2011 - 2012 26 26 24 23 99
2012 - 2013 45 22 21 19 107
2013 - 2014 45 43 20 19 127
2014 - 2015 44 35 45 19 143
2015 - 2016 36 40 43 45 164

4.2.4. Baza materială:
Spaţii de instruire: 18 săli de clasă din care: 

 1 laborator de biologie;
 1 cabinet de informatică
 1 laborator  AEL;
 1 laborator de chimie.
 bibliotecă;
 Spaţii auxiliare: direcţiune; sală profesorală; secretariat; arhivă
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Unitatea şcolară de centru si cele arondate beneficiază de un corp profesoral bine
pregătit, închegat şi preocupat de dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui cursant,
formarea competenţelor necesare pentru o participare susţinută  la dezvoltarea societăţii şi
cunoaşterii în România.

4.2.5. Structura personalului  şcolii 
4.2.5.1. Personal didactic de specialitate

TEHNICIAN HORTICULTOR – NIVEL 3 DE CALIFICARE

An școlar
Nr. personal didactic calificat Nr. pers

did.
necalificatDoctorat Gr. I Gr. II Def. Fără grad

2011 – 
2012

- 1 1 1 - -

2012 – 
2013

- 1 1 1 - -

2013 – 
2014 

- 2 - 1 - -

2014 – 
2015 

- 1 - 1 1 -

2015 - 
2016

- 1 - 2 1 -

4.2.5.2 Personalul didactic care predă la clasele de 
liceu

An școlar
Nr. personal didactic calificat Nr. pers

did.
necalificatDoctorat Gr. I Gr. II Def. Fără grad

2011 –
2012 - 4 7 4 1 -

2012 –
2013 - 4 7 4 1 -

2013 –
2014 - 3 7 3 1

2014 –
2015 - 5 5 4 -

2015 -
2016 - 5 7 4 2

4.2.5.3  Personal auxiliar și nedidactic

An școlar Personal didactic
auxiliar

Personal
nedidactic

2011 – 2012 5 6
2012 – 2013 5 6
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2013 – 2014 5 6
2014 – 2015 5 6
2015 - 2016 5 7

Din  anul  2006,  Liceul  Tehnologic  Jidvei  cu  clasele  I-XII,  devine  unitate  cu
personalitate juridica la care sunt arondate toate unităţile şcolare din comună.

4.2.6. Oferta educațională 

4.2.6.1 Tipul școlii  
Este un Liceu Tehnologic  în care sunt incluse 9 structuri și secții astfel:

Denumirea școlii Tipul școlii Nr. clase
Liceul Tehnologic Jidvei PJ - 5 clase înv. Primar

- 5 clase înv. gimnazial,
- 6 clase învățământ 

liceal;
- 1 clasă învățământ 

profesional
Școala Gimnazială Bălcaciu Structură - 4 clase înv. Primar

- 4 clase înv. Gimnazial 
Școala Gimnazială Veseuș Structură - 5 clase înv. Primar

- 4 clase înv. Gimnazial
Școala Primară Feisa Secție - 2 clase simultane 
Grădinița cu Program Prelungit Jidvei Secție - 2 grupe
Grădinița cu Program Prelungit Bălcaciu Secție - 2 grupe
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Grădinița cu program Normal Veseuș Secție - 2 grupe
Grădinița cu Program Normal Feisa Secție - 2 grupe
Grădinița cu Program Normal Căpâlna de 
Jos

Secție - 1 grupă

4.2.6.2. Profil /Specializare/Calificare profesională

Liceu Tehnologic Cursuri de zi și seral
Filiera Tehnologică
Profil Resurse naturale și protecția mediului
Domeniul de pregătire de bază Agricultură
Calificare Nivel 4
Specializare Tehnician Horticultor

Începând cu anul școlar 2015 – 2016 am primit autorizarea pentru  învățământ 
profesional cu durata de 3 ani :

Liceu Tehnologic Cursuri școală profesional – 3 ani
Domeniul de pregătire de bază Mecanică
Calificare Nivel 3
Specializare Mecanic agricol
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4.3. Context european

Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei
de muncă,  constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE. 

În mai  2009,  Consiliul  pentru  educație   a  adoptat  concluziile  pentru  definirea  unei
agende  politice  pentru  decada post  -  Lisabona –  „Education and Training  2020"  („ET
2020”). ET 2020 – cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și
formării  profesionale in perspectiva anului  2020 – stabileste 4 obiective strategice si  5
benchmrark-uri. 

Obiective  strategice  pentru cooperarea europeană  în domeniul  educației  și  formării
pentru perioada până în 2020:
1. Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității. Vizează: 

 Strategii de învățare pe tot parcursul vieții;
  Instrumente de referință europene;
 Parcursuri educaționale mai flexibile;
 Valorizarea educației non formale și informale;
 Calitatea sistemelor de orientare și consiliere;
 Dezvoltarea unor noi forme de învățare și utilizarea unor noi tehnologii de învățare –

predare;
 Mobilitate în scop educațional (cursnți, profesori, formatori);

2. Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării . Vizează:
 Competențe  de bază (alfabetizare,  matematică,  știință  și  tehnologie,  competențe

lingvistice);
 Dezvoltare profesională a cadrelor didactice,  a  formatorilor  și  a  manaagerilor  în

educație;
 Asigurarea calității;
 Utilizarea eficientă și durabilă a resurselor;

3. Promovarea echității, a coeziunii și a cetățeniei active. Vizează:
 Programe remediale, de prevenire și recuparare a părăsire timpurii a școlii;
 Educația și îngrijirea timpurie;
 Echitate și diversitate

4. Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate
nivelurile de educație și formare.  Vizează:
 Parteneriatele  între  mediul  de  afaceri,  educație  antreprenorială,  alfabetizare

digitală;
 Medii de învățare inovatoare;

4.3.1. Benchmark-uri pentru 2020, adoptate in cadrul ET 2020: 
 

1. Până în 2020, în medie cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele
de 
învățare de-a lungul vieții;
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2. Până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competențe scăzute de
citire, matematică și științe exacte ar trebui să fie mai mic de 15 %. 

3. Până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învățământul
terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40 %. 

4. Până  în  2020,  proporția  abandonului  școlar  timpuriu  din  sistemele  de  educație  și
formare  ar trebui să fie sub 10 %. 

5.  Până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru
înscrierea obligatorie la școala primară ar trebui să beneficieze de educație preșcolară.

Benchmark-urile 3 și 4 de mai sus, adoptate în cadrul ET 2020, au primit apoi o și
mai mare importanță prin includerea lor între cele 5 obiective majore (headline targets) ale
strategiei  care  definește  dezvoltarea  economico-socială  a  Europei  pentru  anul  2020
(Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii). 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă
a Europei, care să ajute Uniunea, să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a
forţei de muncă,  productivitate şi coeziune socială.

Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc: 
 creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 
  creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 
 creştere  favorabilă  incluziunii:  promovarea  unei  economii  cu  o  rată  ridicată  a

ocupării  forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.
 Pe  baza  acesor  priorități,  strategia  UE definește  următoarele  obiective  principale
pentru  deceniul 2010-2020: 
 Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, să ajungă la cel

puțin 75%
 Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare 
 Obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de

1990,  sau cu 30%, dacă există  condiții  favorabile  în  acest  sens,  creşterea la  20% a
ponderii  energiei  regenerabile  în  consumul  final  de  energie,  creşterea  cu  20%  a
eficienţei energetice, comparativ cu 1990 

 Reducerea  ratei  abandonului  școlar  timpuriu la  maximum  10%   și  creșterea
procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii  superioare la
cel puțin 40% în 2020; 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăciei;
Strategia UE-2020 este însoțită de șapte inițiative emblematice (“Flagship initiatives”),

menite să stimuleze sinergia politicilor și programelor în sprijinul realizării de progrese
în cadrul fiecăreia din cele trei teme prioritare, după cum urmează: 

 „Agendă digitală pentru Europa”, 
 “O Uniune a inovării”, 
 “Tineretul în mişcare”, 
 “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, 
 “O politică industrială pentru era globalizării”,
  “Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”, 
 “Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”. 

Dintre angajamentele și măsurile propuse în cadrul inițiativelor emblematice cele
mai relevante pentru piața muncii,  educație și  formare profesională sunt:  “O Uniune a
inovării”, “Tineretul în mişcare”, “Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă”. 

3.4.1.1  Ințiativa emblematică „O Uniune a inovării” 
Punctul de pornire al inițiativei „O Uniune a inovării” este centrat pe crearea unui

sistem  de  educație  și  formare  modern,  care  să  promoveze  excelența  și  dezvoltarea
competențelor. 
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Comisia va sprijini colaborările între întreprinderi si instituțiile de învățământ, prin
crearea unor „alianțe ale cunoașterii” între sistemele de învățământ si întreprinderi pentru
dezvoltarea unor noi programe care să acopere lacunele în ceea ce privește competențele
de inovare. 

Dintre  măsurile  inițiativei  „O  Uniune  a  inovării”  la  nivelul  statelor  membre  se
deprind: 
 reformarea sistemelor de cercetare-dezvoltare și inovare pentru a promova excelența

și 
 specializarea inteligentă ;
 consolidarea cooperării între universități, mediul de cercetare și întreprinderi 
 asigurarea unui număr suficient de absolvenți de universități de științe, matematică și

inginerie;
 promovarea creativității, inovării și spiritului antreprenorial; 
 alocarea  cu  prioritate  a  cheltuielilor  destinate  cunoașterii,  inclusiv  prin  folosirea

stimulentelor  fiscale  și  a  altor  instrumente  financiare  pentru  a  promova  investiții
private  mai semnificative în cercetare-dezvoltare. 

 
3.3.1.2.Ințiativa emblematică “Tineretul în mişcare” 

 Linii de acțiune principale ale ințiativei emblematice “Tineretul în mişcare”: 
 Dezvoltarea  de  sisteme  educaționale  și  de  formare  profesională  moderne  care  să

asigure competențe-cheie și excelență: 
 Investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; asigurarea celui mai

bun 
 randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanțare; 
 Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu; 
 Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații de bază pentru 
 planificarea  carierei  (informații  ref.  la  parcursurile  educaționale  și  de  formare,

oportunități de angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii sectoarelor și profesiilor cu
potențial de angajare; 

 Promovarea învățării și predării de calitate; 
 Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată pe cunoaștere, de

ex. a învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, competențele antreprenoriale ,TIC,
învățarea  online,  competențele  în  domeniul  matematicii  (inclusiv  competențele
numerice) 

 și științelor. 
 Creșterea  atractivității,  ofertei  și  calității  EFP:  conform  proiecțiilor,  cca.  50  %  din

totalul 
 locurilor de muncă din 2020 vor fi pt. calificări de nivel mediu rezultate din programe

de 
 educație și formare profesională;
 Promovarea experienței  timpurii  la  locul  de muncă ca factor esențial  pentru pentru

facilitarea intrării pe piața muncii și orientarea carierei: programe de tip ucenicie și
stagii de practică de calitate; 

 Propunerea  unui  cadru  de  calitate  pentru  stagii,  inclusiv  abordarea  obstacolelor
juridice și 

 administrative  ale  stagiilor  transnaționale.  Sprijinirea  unui  acces mai  bun și  a  unei
participări mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor
să ofere locuri pentru stagii și să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin
etichete de calitate sau premii),  precum și prin acorduri între parteneri sociali și ca
parte a politicii de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI). 
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 Facilitarea parcursurilor și permeabilității dintre FP inițială, învățământul superior și
FPC, inclusiv prin dezvoltarea unor cadre naționale de calificare și  prin menținerea
unor parteneriate strânse cu sectorul profesional. 

 Extinderea  oportunităților  de  învățare  non  formală  și  informală;  recunoașterea  și
validarea acestor tipuri de învățare 

Promovarea  atractivității  învățământului superior  pentru  economia  bazată  pe
cunoaștere
 Susținerea  unei  dezvoltări  puternice  a  învățării  transnaționale  și  a  mobilității

profesionale 
 pentru tineri
 Promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020 toți

tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a și petrece în străinătate o parte din
timpul alocat parcursului educațional, inclusiv prin formare la locul de muncă; 

 Promovarea mobilității profesionale a tinerilor 
Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 
 Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei cariere. 
 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu sunt încadrați

profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare pe baza unor
date   comparabile  la  nivelul  UE,  ca  sprijin  pentru  elaborarea  politicilor  și  pentru
învățarea  reciprocă în acest domeniu. 

 Se recomandă Statelor  membre asigurarea faptului  că toți  tinerii  sunt  încadrați  în
muncă,  își continuă studiile sau fac parte dintr-un program de activare în termen de
patru luni de la absolvirea școlii, ca parte a unei „garanții pentru tineret”. 

Sprijinirea tinerilor cu risc 
Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente

3.4.1.3 Inițiativa emblematică “Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă” 
Dintre măsurile inițiativei la nivelul  statelor membre se deprind: 
 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social; 
 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin

implicarea  partenerilor  sociali  în  planificarea  ofertei  de  educaţie  şi  fomare
profesională;

 Implementarea  Cadrului  European  al  Calificărilor  (EQF);  Cadrul  Naţional  al
Calificărilor 

 corelat cu EQF; 
 Asigurarea  dobândirii  şi  recunoaşterii,  prin  învăţământul  general,  profesional  şi

superior   şi  prin formarea adulţilor,  inclusiv  pe cale  non-formală sau informală,  a
competenţelor cerute pentru angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii.

4.4  Contextul   naţional 
 

În plan naţional, Programul Naţional de Reformă (PNR) 2011 – 2013, adoptat de
către Guvernul României la 29 aprilie 2011, constituie platforma-cadru pentru definirea şi
aplicarea   politicilor  de  dezvoltare  economică  a  României  în  concordanţă  cu  politicile
Uniunii  Europene  și   reprezinta  instrumentul  de  transpunere,  la  nivel  national,  a
obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
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Țintele  pentru  anul  2020,  asumate  de  România  prin  PNR  2011-2013  sunt
următoarele: 

 Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta 20-64 de ani: 70% 
  Investitíțiilor în cercetare-dezvoltare: 2% din PIB 
 Reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea la 24% a ponderii

energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 19% a eficienţei
energetice 

 Rata abandonului școlar timpuriu: 11,3%; Rata populației cu vârsta de 30-34 de ani
absolventă a unei forme de educație terțiară: 26,7%; 

 Reducerea  cu  580.000  a  numărului  de  persoane  aflate  în  risc  de  săracie  și
excluziune socială 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 stabileşte o nouă viziune asupra învăţământului

şi în 
particular  asupra  IPT.  Legea  statuează  rolul  esenţial  al  documentelor  strategice  de
planificare de 
nivel regional, judeţean şi local în distribuţia teritorială şi pe calificări a ofertei de formare
profesională. 

Conform  principiilor  care  guvernează  învăţământul  preuniversitar  şi  superior
menţionate în lege,  structurile  manageriale consultative  au rol  esenţial  din perspectiva
asigurării principiului relevanţei în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare
personală  şi  social-economice  şi  a  principiului  fundamentării  deciziilor  pe  dialog  şi
consultare. 

4.5  Contextul  județean. 

 Valoarea VAB şi  a PIB/locuitor plasează Regiunea Centru printre primele regiuni
dezvoltate  ale ţării (locul 3 după PIB/locuitor), în cadrul regiunii, judeţul Alba fiind
al 3-lea judeţ din  punct de vedere al PIB/locuitor. 

 Ritmul  susţinut  de creştere economică în  perioada anterioară  crizei,  reflectat în
dinamica  PIB  şi  a  productivităţii  muncii,  pe  de  o  parte,  procesul  de  integrare
europeană pe de altă parte. 

 Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi formare profesională,
din   perspectiva  contribuţiei  la  formarea  resurselor  umane  necesare  creşterii
competitivităţii  economice judeţene şi regionale. 

 Cercetarea – dezvoltarea, în contrast cu importanţa strategică pentru dezvoltarea
regională,  a suferit în ultimii ani un recul sever prin scăderea numărului de salariaţi
și  a  cheltuielilor  în  activitatea  de  cercetare-dezvoltare  din  judeţ.  Cheltuielile  de
cercetare-dezvoltare ale judeţului  reprezintă doar 1,9% din totalul cheltuielilor de
dezvoltare –cercetare regionale. 

 Nevoia  relansării  activităţii  de cercetare-dezvoltare şi  de creştere a  legăturii  cu
mediul  economic şi nevoile acestuia. 
Tendinţa  de  creştere,  a  ponderii  serviciilor  şi  constructiilor  în  structura  VAB

judeţean,   în  paralel  cu  scăderea  ponderii  agriculturii  şi  a  industriei   Dinamica  şi
potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM): 

Dinamica încurajatoare a investiţiilor brute şi a investiţiilor străine directe, în mod
deosebit  în  industria  prelucrătoare,  urmate  de  firmele  din  comerț,  întreținerea  și
repararea   autovehiculelor,  activitățile  de  transport,  depozitare  si  comunicaţii,  și
sectorul construcţii.

Din  punctul  de  vedere  al  profilului  liceului  nostru  se  desprinde   ca  activitate
economică de baza a zonei Jidvei  este AGRICULTURA care ocupă locul 2 în regiune
(după judeţul Mureş) din punct de vedere al valorii producţiei  agricole realizate.
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Agricultură variată, condiţii favorabile creşterii animalelor, cultivării viţei de vie şi
a   pomilor  fructiferi,  potenţial  ridicat  de dezvoltare  pentru  agricultura  ecologică  şi
agroturism.
Sunt de amintit și nevoile de modernizare şi eficientizare a agriculturii din perspectiva
aderării la UE.

4.5.1.  Cererea  de  forță de  muncă pe  termen  scurt 

Ancheta  în  firme privind cererea de forţă  de muncă pe termen scurt  reprezintă
componenta   “Investigații  de  teren în  rândul  angajatorilor”  a  „Studiului  previzional
privind cererea de formare  profesională la orizontul anului 2013” realizat de Institutul
Național de Cercetare Științifică în  domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) –
partener  în  cadrul  proiectului  „Corelarea   ofertei  educaţionale  a  învăţământului
profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”. 

Obiectivele anchetei în firme au fost următoarele: 
 Investigarea cererii de forţă de muncă pentru absolvenţi de învăţământ profesional

şi tehnic pe termen scurt. 
 Investigarea  gradului  de  satisfacţie  a  angajatorilor  faţă  de  nivelul  de  pregătire

profesională a  absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. 
 La nivel regional și al județului Alba, efectele crizei economice s-au manifestat în

firmele  investigate prin scăderea semnificativă în anul 2009 a numărului de salariați
față de anul  anterior (-17,6%).
 În  anii  2010  și  2011  în  județul  Alba  au  urmat  semne  de  revenire  în   firmele
investigate prin creșteri pe ansamblul eșantionului cu câte 3% a numărului de  salariați
față de anul anterior. 

Semnele de revenire începând cu 2011 sunt confirmate și  de evoluția raportului
intrări/ieșiri  de  personal  –  puternic  subunitar  în  2009  pentru  ca  în   2010  și  2011
numărul  angajărilor  în  firmele investigate  din județul  Alba să depășească  numărul
ieșirilor de personal atât la nivel regional cât și la nivelul județului. 

La  nivel  regional,  agricultura  a  avut  evoluții  pozitive  pe   parcursul  perioadei
analizate. Sectorul secundar (Industria prelucrătoare cu precădere) a  suferit cel mai
puternic șoc la nivelul  efectivelor de personal  în 2009,  când a raportat,   alături  de
Construcții și Activități profesionale, științifice și tehnice cele mai accentuate  scăderi
de personal. 

Anul 2010 a înseamnat pentru acestea reduceri mai puțin  semnificative. Alături de
Agricultură, firmele din Activități de servicii administrative și activități suport și cele
din Sănătate și asistență socială nu au fost afectate de criză la  nivelul efectivelor de
personal în nici unul din anii perioadei 2008-2011.

4.6. Implicații   pentru  Învățământul Profesional și Tehnic  pe

plan  local

Planurile  de  şcolarizare trebuie  să  reflecte,  prin  structura  ofertei  -  proporţional  cu
nevoile pieţei muncii - ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor 25  Plan
Local de Actiune pentru Invatamant 2011-2013 industriale, importanţa construcţiilor şi
nevoile de dezvoltare a agriculturii, in special viticultura. 
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Calificări  şi  curriculum.  Adaptările  structurale  din  economie  presupun  competenţe
adecvate  şi  o  mobilitate  ocupaţională  sporită  (inclusiv  intersectorială)  a  forţei  de
muncă. 

Se desprind două direcţii de acţiune la nivel regional şi local: 
 Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională 
 Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

Ponderea  crescândă a  IMM reclamă  din  partea  ÎPT  un  răspuns  adecvat  la  nevoile
specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru  diverse,
prin :

 Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide 
 Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe  specifice

economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări,  marketing, etc.) 
 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi 
Ca  răspuns  la  schimbările  tehnologice  şi  organizaţionale induse  de  investiţiile

străine şi cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 
 Creşterea nivelului de calificare 
 Importanţa competenţelor cheie 
 Limbile străine 
 Formarea  unor  competenţe  adecvate  pentru:  noile  tehnologii,  calitate,  design,

marketing, tehnici de vânzare 
 Colaborarea între şcoli  pentru calificările care presupun competenţe combinate,  de

exemplu: tehnice şi  comerciale/economice, tehnice -  artistice – IT (design,   grafică,
publicitate, pagini web) etc. 

 Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 
Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 

 Calitate  în  pregătirea  pentru  calificările  specializate  pentru  ecologie  şi  protecţie
mediului pe baza standardelor de mediu ale UE 

 Dezvoltarea  unor  competenţe  de  mediu  ca  parte  din  pregătirea  tehnică  generală,
indiferent de specialitate. 

 Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie să
reflecte: 
 diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de  capital, etc.)

şi de activităţi producătoare de bunuri şi servicii.
 Scăderea ratei de ocupare,  rata şomajului  peste media la nivel naţional și  regional,
şomajul ridicat al şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT  la: 
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii 
  acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării

pe parcursul întregii vieţi 
 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în

cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după
absolvirea şcolii. 

 parteneriate  active  cu  agenţii  economici,  Agenţia  de  Ocupare  a  Forţei  de  Muncă,
autorităţi  şi  alte  organizaţii  care  pot  contribui  la  integrarea  socio-profesională  a
absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar. 

Participarea  scăzută  a  forţei  de  muncă  în  programe  de  formare  continuă  -  în
contrast  cu   nevoile  de  formare  în  creştere  (pentru  întreprinderi,  salariaţi,  şomeri),
decurgând din  mobilitatea ocupaţională accentuată  de procesele  de restructurare a
economiei, nevoile de  actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la
locul de muncă, etc. - oferă  şcolilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de
formare pentru adulţi, având în  vedere: 
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 creşterea  nivelului  de calificare a  capitalului  uman şi  formarea de noi  competenţe
pentru  adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi  

 adecvarea calificării cu locul de muncă 
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 
  recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite

pe 
 cale formală şi informală 
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe

de 
 formare la distanţă, consultanţă, etc. 

Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional şi prognozele privind cererea şi oferta pe  termen
lung - trebuiesc avute în vedere pentru: 

 Planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 
 decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)9
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de
 calificare rezultate din prognoză ;
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în

creştere  în  construcţii,  calificările  necesare  ramurilor  industriale  cu  potenţial
competitiv   (cu  accent  pe  creşterea  nivelului  de  calificare  şi  noile  tehnologii),
priorităţile strategice  sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală. 

 Priorităţile  strategice  sectoriale  pentru  agricultură  şi  dezvoltarea  rurală  vizează
modernizarea a agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural. 

 Implică din partea şcolilor din domeniu, în parteneriat toţi cu factorii interesaţi: 
 Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – presupune

creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi
managementul fermei, procesarea primară a produselor agro-alimentare) 

 Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea
agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica
industrie şi dezvoltarea serviciilor 

Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: 
 formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive 
 reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi 

Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la: 
 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural 
 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate 
 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din 

 categorii defavorizate economic şi social. 



4.7.  Proiectul  Consiliului Local  referitor la dezvoltarea educaţiei prevede:

 Proiecte de incluziune a rromilor și persoanelor defavorizate
 Finalizare corpului de clădire existent în curtea Liceului Tehnologic Jidvei
 Amenajarea curții școlii de la Liceul Tehnologic Jidvei;
 Renovarea acoperișului și fațedei Liceului Tehnologic Jidvei;
 Împrejmuirea Școlii Gimnaziale Veseuș;
 Reabilitarea Grădiniței cu Program Normal; veseuș
 Reabilitare  Grădiniţa cu program Prelungit Bălcaciu;
 Teren de sport la toate şcolile;
 Alimentarea tuturor școlilor și grădinițelor cu apă potabilă;
 Reţea calculatoare şi Internet pentru toate unitățile școlare;
 Rampe ecologice;
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 Instalarea de sisteme de supraveghere și alarmare în toate unitățile de învățământ
 Amenajarea unui lot experimental pentru practică la Liceul Tehnologic Jidvei

5. Contextul ecologic

4.1. Colectarea gunoiului (deşeuri şi resturi menajere )

 Forma serviciului: contractat cu firmă de specialitate respectiv SC. SALUB EXPERT SRL
Târnăveni/Mureș.

 Modul de colectare: cu mașini speciale de colectare a gunoiului menajer, după un
program bine stabilit pentru ziua de vineri a fiecărei săptămâni.

 Colectarea materialelor plastice de către firme specializate;

4.2. Zone  predispuse  la  riscuri  şi  dezastre  naturale

 Zone pe care se manifestă fenomenul de băltiri. Asemenea zone ca întindere în
intravilanul satelor sunt în suprafeţe foarte restrânse nedepăşind cca. 5 ha de teren.
Ele se manifestă în special în anii cu precipitaţii foarte abundente şi se regăsesc în
special în satul Veseuş (în locul Râtul Satului), în satul Feisa (Strada lui Cărău), în
satul Căpâlna (în locul La Balta). În extravilanul comunei fenomenul de băltire este
mai accentuat, se manifestă pe teren agricol şi afectează în jur de 300 ha. Acesta
este întreţinut de apariţia frecventă a izvoarelor de coastă în urma precipitaţiilor
abundente care datorită unor straturi de sol impermeabile aflate la mică adâncime
determină formarea apelor de suprafaţă.

 Zone predispuse sau pe care se manifestă fenomenul alunecărilor de teren. Cu
asemenea zone, la nivelul comunei Jidvei ne confruntăm de cca. 10 ani; pe arii mai
restrânse în intravilanul localităţilor şi mai întinse în extravilan. Cea mai pronunţată
zonă din  intravilan  cu astfel  de alunecări  de teren se  află în  localitatea  Jidvei  în
perimetrul  străzilor  Perilor  (la  exterior)  şi  Viilor  (toată).  În  această  zonă  –  care
ulterior a fost declarată  zonă de risc natural pentru o perioadă de cel puţin 10 ani –
în urmă cu 8 ani, datorită alunecărilor masive de teren s-a impus strămutarea a 12
familii. 

 În extravilanul  localităţilor,  componenţa comunei  Jidvei  pe circa 400 ha de teren
agricol se manifestă fenomenul de alunecări de teren. Începând din acest an, prin
demararea programului de lucrări de îmbunătăţiri funciare în colaborare cu unităţile
specializate se va ajunge la redarea acestor suprafeţe circuitului agricol al comunei.

 Zone inundabile. Nici în acest caz, atât perimetrul intravilan cât şi extravilan al
comunei Jidvei nu este ferit a nu fi afectat. Aceasta se datorează deversării râului
Târnava Mică şi a văilor interioare ale satelor componente, numai în perioadele topirii
intense a zăpezilor  şi  a precipitaţiilor  abundente şi  de lungă durată.  În asemenea
situaţii, în intravilanul satelor Jidvei, Căpâlna, Feisa, Veseuş şi Bălcaciu sunt inundate
cca.  20  ha  de  teren,  iar  în  extravilan  cca.  450  ha.  Prin  măsurile  de  refacere  a
digurilor,  decolmatarea  albiilor  râurilor  şi  văilor  în  viitorul  apropiat  sperăm  la  o
reducere  accentuată  a  manifestării  fenomenului  de  inundare  a  terenului  şi
localităţilor comunei Jidvei.

 Fenomenul de despădurire. La ora actuală putem arăta că, faţă de alte localităţi
sau  cazuri  cunoscute,  acest  fenomen  pe  raza  comunei  noastre  este  stăpânit  şi
controlat.
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6.  Analiza  nevoilor  mediului  extern

Noţiunea de mediu extern este delimitată la realităţile şi nevoile comunei Jidvei, cu
delimitări parţiale la circumscripţia şcolară unde este implementat Liceul Tehnologic Jidvei.
Menţionăm că în comună funcţionează;

 5 grădinițe: Jidvei, Bălcaciu, Veseuș, Feisa și Căpâlna;
 3 școli gimnaziale: Jidvei, Bălcaciu, Veseuș;
 2 şcoli primare:  Feisa; 

Analiza este restrânsă la nevoile mediului economic, a tendinţelor demografice şi
ocupaţionale.

6.1  Dezvoltare  locală
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Economia a înregistrat pe teritoriul comunei Jidvei o dezvoltare firească, influențată
de condițiile  fizico-geografice specifice  zonei,  avâd un profil  mixt,  agricultură  intensivă
dublată e creșterea sistematică a animalelor

Datele  economice  cuprinse  în  fişa  comunei  actualizată,  aflată  la  Direcţia  de
Statistică a judeţului Alba, evidenţiază cele trei sectoare de activitate : primar, secundar,
terţiar.

Localitatea are un bogat potențial viticol și produse pe măsură, precum și potențial
zootehnic cu perspective serioase de dezvoltare

6.1.1.Agricultura reprezintă  ramura  economică  de  bază  a  comunei  cu  cele  două
subramuri ale sale : creşterea animalelor şi cultivarea plantelor. 
Pe raza  comunei  îşi  desfăşoară  activitatea  mai  mulţi  agenţi  economici  având ca

domeniu: 
a. Cultura plantelor:

 S.C.  Jidvei  S.R.L.  –  proprietar  manager:  ing.  Caudiu  Necșulescu;  domeniu  de
activitate: cultura viței de vie, producerea și comercializarea vinului, activități de
comerț;

 S.C.  Horea  Ch  S.R.L.  –  proprietar  manager  :  Horea  Ciufudean,  domeniu  de
activitate: agricultură și zootehnie;

 SC.  Cetatea  de  Baltă  S.R.L. –  manager  :  Maxim  Sămărghițan,  domeniu  de
activitate: panificațietransport marfă, reparații auto, agricultură;

 S.C.AGROTRUST TÂRNAVA S.R.L. – proprietar manager Petru Tătar; domeniu de
activitate agricultură – zootehnie;  proprietar manager Brad Augustin; domeniu de
activitate agricultură – zootehnie;

 S.C. UTE IND. AGRO. S.R.L. domeniu de activitate agricultură – zootehnie;
Confom  fişei  comunei  evidenţiată  la  Direcţia  de  Statistică  a  judeţului  Alba,

potenţialul agricol ale comunei este dat de următorii parametrii principali:
Conform datelor înregistrate în urma Recensământului din martie 2012 existau în

comună un număr de 1798 de gospodării:
 Jidvei :       426
 Bălcaciu :   445
 Feisa :        310
 Veseuş :     328
 Căpâlna :    301

Majoritatea sunt gospodării de subzistenţă care necesită modernizarea şi încadrarea
în cerinţele U.E., transformarea lor în microferme şi ferme precum şi asociaţii care să aibă
un potenţial comercial.

6.1.2.  Industria este o ramură economică mai slab dezvoltată în zonă, reprezentative
fiind subramurile :
 industria prelucrătoare a vinului: S.C.JIDVEI S.R.L, TEXTIL PROMOTION S.R.L.
 industria alimentară: S.C CETATEA DE BALTĂ S.R.L.( brutărie ),  S.C. HOREA S.R.L.

( carmangerie).
6.1.3.  Sfera  serviciilor, reprezentând  cel  de-al  treilea  sector  economic  este
evidenţiat prin prezenţa următoarelor firme şi agenţi economici:

S.C. FARMACEUTICA REMEDIA – produse farmaceutice
cabinete medicale  - medicina de familie
1 cabinet stomatologic
1 cabinet veterinar
S.C.  DISTRIGAZ  –TÂRNĂVENI,  cu  o  reţea  stradală  de  1757  gospodării  în  raza

comunei Jidvei
STAŢIE C.F.R. – BRAŞOV
SUCURSALA C.E.C. – ALBA
S.C. RICHTER S.R.L. – şcoală de viţă
TEXTIL PROMOTION, 
S.C. GABITEX S.R.L. 
S.C. MO.NIC.LUX S.R.L. 
S.C.MIXT JIDVEI S.R.L. 
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S.C. AGROTRUST
S.C. CONTRANSPOP-TÂRNĂVENI
S.C. DĂNUŢ-FLOREA 
S.C. HEXACON
S.C. MIXT JIDVEI
Unităţi de cooperaţie: COOPERATIVA de CONSUM- BLAJ
Întreprinzători  privaţi  autorizaţi:  zidari,  zugravi,  croitori,  frizeri  ,    mecanici  auto,

crescători de animale ( găini ouătoare, vaci de lapte, porci )
6.1.4   Infrastructura 

Căi de acces:  DJ  107  modernizat, asfaltat pe relaţia Blaj- Jidvei- Târnăveni
 DC  29 - modernizat
 DC  25 - modernizat
 DC  24- modernizat
 DC  26 - modernizat

Canalizare:  -  există reţea de canalizare în comună
apa pluvială se scurge prin pâraie în râul Târnava Mică
în gospodării există decantoare

 Iluminat:     - există iluminat electric 100% în toate localităţile de pe raza comunei.

6.2.   Tendinţe   demografice

Din anul 1995 populaţia pe raza comunei Jidvei este relativ stabilă:

ANUL
TOTAL

POPULAŢIE
NĂSCUŢI DECEDAŢI

1995 5295 63 59

2008             5669 61 54

2010 5011 49 51

2012 5010 33 43

Date statistice cuprinse în Recensământul populaţiei din anii de referință:

total nascuti decedati

5295

63 59

5669

61 56

5011

49 51

5010

33 43

1995 2008 2010 2012
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6.2.1 Structura populaţiei pe naţionalităţi:   

În urma recensământului din 2012

TOTAL JIDVEI BĂLCACIU FEISA VESEUŞ CĂPÂLNA
Populaţie 5010 1194 1250 831 989 746
Români 3416 813 730 831 296 746
Rromi 1411 310 474 630 -

Maghiari 138 42 41 - 55 -
Germani 45 32 5 - 8 -

Total
Jidvei

Balcaciu
Feisa

Capalna
Veseus
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4000

5000
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Popu-
latie
Romani
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Maghiar
i
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6.2.2 Structura  populaţiei  după religie:  recensământ  2012

Religie TOTAL JIDVEI
BĂLCACI

U
FEISA

VESEU
Ş

CĂPÂLNA

Total populație 5010 1194 1250 831 989 746
Ortodocşi 3760 654 1161 628 876 440

Romano-catolici 3 - - - 3 -
Greco-catolici 826 371 30 186 25 212

Reformaţi 138 42 41 - 55 -
Evanghelici 45 32 5 - 8 -
Penticostali 77 - - - - 77

Martorii lui Iehova 46 25 3 6 7 5
Altele 115 69 10 11 15 10
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Total Jidvei Balcaciu Feisa Veseus Capalna
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6.2.3 .  Structura  populaţiei  după limba  maternă:

 română : 3416;
 maghiară : 138 ;
 germană : 45.
 Rromi : 1411

După 1989 a  apărut  fenomenul  emigrării  din  lipsa  locurilor  de  muncă  şi  din  raţiuni
economice. Ţări ţintă: Spania, Italia, Germania,Franţa, Irlanda.

6.2.4.   Structura  populației  pe  categorii  de  vârste 

Vârstă Jidvei Bălcaciu
Căpâlna de

Jos
Feisa Veseuş Total

0-18 258 304 121 169 229 1081
18-60 770 709 364 385 585 2813

peste 60 166 237 261 277 175 1116 
Total 1194 1250 746 831 989 5010

        

6.2.5 Structura  populaţiei  active  pe  domenii  de  activitate 

Domenii Jidvei Bălcaciu Feisa Căpâlna Veseuş
Poşta 1 1 1 1 1
Activităţi financiare 1 - - - -
Administraţie publică 31 - - - -
Învăţământ 42 22 5 3 23
Sănătate 7 2 - - -
Şomaj 130 144 98 63 102
Agricultură 160 101 113 99 45
Comerţ 22 10 11 4 3

6.2.6.  Structura  populației  după  studii 

 Studii superioare : 501
 Postliceal, şcoli maiştri : 105
 Liceal :                                   2806
 Profesional şi de ucenici : 729
 Gimnazial                               1208
 Primar : 559
 Neşcolarizaţi : 317 
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 Copii sub 5 ani : 485

La SC Jidvei SRL un număr de 22 muncitori nu au terminate 4 clase, 240 au între V-
VIII clase, 450 între IX-X clase, iar 44 sunt fără studii.

Un  obiectiv  prioritar  al  unităţii  noastre  este  de  a  obţine  autorizarea  pentru
calificarea adulţilor  în  meseriile  de viticultor  şi  horticultor,  răspunzând astfel  solicitării
agentului  economic  SC  Jidvei  SRL.  Există  personalul  specializat  pentru  susţinerea
cursurilor teoretice şi efectuarea pregătirii practice pentru aceste specializări.

7. Priorităţi  şi  obiective  locale  (2016– 2020)

Aceste  priorități  și  obiective  locale  fac  parte  din  Planul  Local  de  Acțiune  în
Învățământ (PLAI)  2016-2020 din Județul Alba .

 
PRIORITATEA  1:  COREAREA  OFERTEI  ÎPT  DIN  JUDEȚ  CU  NVOILE  DE
CALIFICARE
Obiectiv:   Reducerea ratei șomajului tinerilor din grupa de vârstă 15 – 24 ani prin
obținerea de informații credibile, de calitate, peiodic actualizate și creșterea nivelului
de  calificare  în  funcție  de  nevoile  viitoare  ale  unei  economii  în  schimbare  prin
diversificarea serviciilor oferite de ÎPT și creșterea calității acestui tip de învățământ.
PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE
Obiectiv:  Îmbunătățirea  mecanismelorr  pentru  facilitarea  accesului  la  eucaație  și
ocuparea unui loc de muncă.
PRIORITATEA 3:  REABILITAREA ȘI  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  ȘI

DOTĂRII ȘCOLILOR DIN ÎPT
Obiectiv: Îmbunătățirea condițiilor de învățare în ÎPT prid dotarea cu echipamente de
instruire, cconform standardelor de pregătire
PRIORITATEA  4:  DEZVOLTAREA  COMPETENȚELOR  PROFESIONALE  ALE

RESURSELOR UMANE DIN ÎPT
Obiectiv:  Dezvoltarea  competențelor  metodice  și  de  specialitate  ale  personalului
didactic 
PRIORITATEA  5:  DEZVOLTAREA  ȘI  DIVERSIFICAREA  PARTENERIATULUI
SOCIAL
Obiectiv: Pentru asistarea deciziei și furnizarea unor servicii de calitate prin ÎPT
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PRIORITATEA 6: ASIGURAREA ACCESULUI  LA ÎPT ȘI CREȘTEREA GRADULUI
DE CUPRINDERE ÎN EDUCAȚIE

Obiectiv: Prin prevenirea și reducerea abandonului școlar

În urma analizei de nevoi, atât ale mediului extern cât şi intern, au fost identificate
următoarele priorităţi pentru instituţia noastră şcolară:

PRIORITATEA 1: EFICIENTIZAREA  RELAŢIILOR  PARTENERIALE EXISTENTE  ŞI
DEZVOLTAREA  DE  NOI  PARTENERIATE.

Obiectiv :
1.1.  Dezvoltarea  de  parteneriate  sociale  active  cu  alte  unităţi  şcolare  din  ÎPT.,  cu

autorităţile publice locale şi parteneri sociali (agenţi economici, patronate).
1.2.  Eficientizarea  procesului  instructiv-educativ  prin  efectuarea  stagiilor  de  pregătire

practică la agenţii economici.
PRIORITATEA  2:  ÎMBUNĂTĂŢIREA   APLICĂRII   METODELOR   DIDACTICE

BAZATE  PE  ÎNVĂŢAREA  CENTRATĂ  PE  ELEV
Obiectiv:
2.1.  Desfăşurarea de lecţii şi activităţi bine proiectate, interesante şi atrăgătoare pentru

elevi;
2.2. Îmbunătăţirea  nivelului de pregătire precum şi a activităţii de evaluare a elevilor,

creştere  performanţelor şi valorificarea realizărilor elevilor;
2.3.  Îmbunătăţirea  rezultatelor  la  examenele  naţionale  –  examenul  de  bacalaureat  şi

certificare a competenţelor profesionale.
PRIORITATEA 3: ARMONIZAREA  SISTEMULUI  DE  ÎPT  CU  PIAŢA  MUNCII,  PE

BAZĂ  DE  STUDII  ŞI  CERCETĂRI
Obiectiv: 
5.1.  Corelarea ofertei  şcolare cu cererea existentă  pe piaţa  muncii  prin  includerea în

şcoală a calificărilor de nivel 2 şi 3 domeniul prioritar.
5.2. Dezvoltarea învăţământului ÎPT pentru adulţi, prin includerea în şcoală a nivelului 3

avansat de calificare.

PRIORITATEA 4:   ÎMBUNĂTĂŢIREA  PROCESULUI   DE   PREDARE-ÎNVĂŢARE
PRIN  ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Obiectiv: 
6.1. Eficientizarea comunicării pentru îmbunătăţirea calităţii procesului didactic şi a 

cadrului de colaborare între şcoală şi comunitate.
6.2. Dobândirea de către elevi de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale a 

viitorilor absolvenţă
PRIORITATEA 5: ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ACTIVITATEA ŞCOLII
Obiectiv : 
6.1. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului  personal
al şcolii şi al elevilor.

8. Controale,  verificări  și  inspecții

12.06.2008
Control tematic, privind verificarea corectitudinii completării documentelor școlare la   
sfârșitul anului școlar.

01.10.2008 Verificarea modului în care sunt completate documentele școlare de început de an școlar

04.11.2008
Verificarea repartizării diriginților pe case, funcţionarea comisiei de Consiliere și 
orientare

11.12.2008
Control tematic,cu privire la aplicarea Nomenclatoarelor calificărilor profesionale 
pentru pregătire ÎPT

15.01.2009 Evaluare ARACIP
12.02.2009 Control tematic, privind monitorizarea TSU
28.07. 
2010

Control tematic, privind finalizarea anului școlar 2009 – 2010

11.11.2010
Control tematic, monitorizarea gradului de siguranță a elevilor în școală, prevenirea și 
combaterea violenței școlare;

29.11.2010 Vizită de evaluare în vederea autorizării ARACIP

9.06.2011
Control tematic,  Mponitorizarea organizării și defășurării examenului de bacalaureat și 
a evaluării naționale

6.09.2011 Control tematic – Pregătirea unităților de învățământ preuniversitar din județ pentru 
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începerea anului școlar 2011 – 2012 în condiții optime

29.09.2011
Control tematic – monitorizare modului de planificare  și realizare a recapitulărilor, a 
aplicării testelor de evaluare inițială în învățământul preuniveritar

29.09. 
2011

Control tematic - Verificarea modului în care unitatea și-a planificat și realizat 
recapitularea materiei și aplicarea testelor inițiale; Monitorizarea modului în care se 
desfășoară activitatea instructiv – educativă și a felului în care s-au creat condițiile de 
siguranță fizică a elevilor pe toată perioada participării la cursuri

7. 12. 2011
Control tematic  - Măsurile luate în școli pentru prevenirea și combaterea actelor de 
delicvență în mediul școlar

22.12. 
2011

Control tematic  - Prvenirea abandonului școlar și monitorizarea absenteismului la 
sfârșitul semestrul I an școlar 2011 – 2012

1.02.2012
Control tematic -  Verificarea stadiului de implementare a Metodologiei 2024/2012 
publicată în M.O. 62/25.01.2012

21.05.2012
Control tematic -  Monitorizarea desfățurării activității de îmbunătățire a competențelor 
de lectură – acțiune prioritară cuprinsă în Foaia de parcurs pentru anul școlar 2011 – 
2012

14.06.2012 Control tematic  - Pregătirea unităților de învățământ pentru examenele naționale

14.08.2012
Control tematic  - Monoitorizarea gradului de pregătire a școlilor și calitatea lucrărilor 
de igienizare, de reparații  curente efectuate

10.10. 
2012

Control tematic  - Asigurarea climatului optim de desfășurare a activității școlare în sem.
I al anului școlar 2012 – 2013

5.12.2012
Control tematic  - Evaluarea rezultatelor școlare și măsuri ce se impun privind 
promovabilitate

05.11.2012 Preinspecție / inspecție generală
13-14. 11. 
2012

Inspecție generală a ISJ Alba – calificativ Foarte Bine

16.01.2012
Control tematic  - Monitorizarea modului de implementare a activităților renediale 
pentru elevii cu cerințe educative speciale; Situația la învățătură după un semestru 
școlar, evaluarea rezultatelor școlaree și măsuri ce se impun privind promovabilitatea

24.01.2013
Control tematic  - Proictarea activității didactice pe sem. II, parametrii calității; 
Activitatea personalului didactic în comisii/catedre; Simularea la nivel județean a 
examenelor naționale

7.02.2013
Control tematic - Activitatatea comisiei CEAC și a comisiei pentru prevenirea și 
combaterea violenței în școli

7.03.2013 Control tematic  - Activitatea profesorului diriginte

4.04.2013
Control tematic -  Monitorizarea acțiunilor extracurriculare ți extrașcolare desfășurate 
în programul Să știi mai multe să fii mai bun

18.04.2013
Control tematic  - Verificarea documentelor manageriale la nivelul unității de 
învățământ; Simulare la nivel județean a examenelor naționale

24.04.2013 Control tematic  - Verificarea încadrării personalului didactic pe anul școlar 2013 – 2014

               

Jidvei/Alba - Str. Perilor Nr. 19
Tel-Fax- 0258881124; email: lic.jidvei@mail.ro; http://scoalajidvei.ro

Page 34

mailto:lic.jidvei@mail.ro


PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII - P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC
JIDVEI

9. Analiza  mediului  intern
9.1. Analiza complexă a organizației școlare

Liceul  Tehnologic  Jidvei  şi-a  creat  în  ultimii  ani  o  personalitate  şi  o  ofertă
educaţională specifică: 

 Unitatea  noastră  şcolară  cuprinde  nivelurile  de  învăţământ:  preşcolar,  gimnazial,
profesional, liceal ZI/SERAL , profil tehnologic, resurse naturale şi protecţia mediului, 

 Există  o  bună  colaborare  cu  reprezentanţii  comunităţii  locale  şi  structurile  ierarhic
superioare; 

 Deţinem autorizaţie CNFPA pentru calificarea profesională Tehnician în Agricultură –
nivel II și Tehnician Horticultor – nivel III.

  Elevii înregistrează rezultate bune obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare specifice
şcolilor tehnologice, dar şi la concursuri din ariile curriculare matematică şi ştiinţe, om
şi societate, limbă şi comunicare; 

 Existenţa la nivelul şcolii a unui profesor metodist şi 3 profesori care au obţinut gradaţie
de merit.

  Personal didactic calificat în proporţie de 98,40%; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 36%; 

 Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de 75%; 

 Implicarea  elevilor  în  realizarea  de  activităţi  extracurriculare  prin  intermediul
Consiliului Elevilor; 

 Consiliul reprezentativ al părinţilor are o colaborare fructuoasă cu şcoala, în favoarea
elevului; 
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 Pregătirea metodico-ştiinţifică a personalului  didactic corelată  cu dotările din cadrul
cabinetelor  și  laboratoarelor   asigură  realizarea  unui  proces  instructive-educativ  de
calitate conform cerinţelor din Curriculum școlar și SPP-uri; 

 Fondurile  extrabugetare  sunt  utilizate  pentru  îmbunătăţirea  bazei  materiale  iar
resurselor financiare sunt dirijate în zonele care au fost identificate ca prioritare; 

 Biblioteca  conţin  aproximativ  10164  de  volume,  ultimele  achiziţii  realizându-se  la
disciplinele la care nu se găsesc manuale sau auxiliare curriculare; 

 Creştere numărului de cadre didactice care urmează cursuri de perfecţionare;

 Respectarea  strictă  a  normelor,  neexistând  alternative  admise  la  comportamentul
prescris; 

 Identificarea a ceea ce este „bun” şi „rău”, precum şi aspiraţiile fiecăruia, exprimate în
conduită; 

 Încrederea în propriile puteri pentru realizarea idealurilor; 

 Alegerea  sensurilor,  semnificaţiilor  şi  accepţiunilor  dominante  pentru  a  înţelege
conceptele fundamentale.

9.2 Predare – învățare 

Având  în  vedere  responsabilităţile  şcolii  faţă  de  beneficiarii  educaţiei,  faţă  de
comunitatea locală şi societate, cadrele didactice din unitatea noastră şcolară dau dovadă
de înaltă pregătire profesională, fapt constatat în urma analizei procesului de predare –
învăţare.

Analiza mediului intern se bazează pe:
 raport de activitate din anul şcolar anterior;
 rapoarte de autoevaluare anuale,întocmite la nivelul catedrelor;
 rapoarte de la verificările organelor superioare - inspecţia generală, 2012, noiembrie

cu un calificativ de foarte bine;
 concluziile întâlnirilor profesorale la nivelul ariilor curriculare;
 date statistice anuale privind examenele de capacitate şi admiterea în licee, precum şi

de la examenul de bacalaureat şi admiterea în forme de învăţământ superior.
 autoevaluările realizate în anii precedenţi cuprind toate activităţile şi elementele şcolii:
 resursele umane 
 curriculum;
 predarea şi învăţarea;
 materiale şi resurse didactice;
 consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor (chestionare anuale de OSP) date

elevilor din cls.VIII-XII.
 parteneriate şi colaborare;
 Analiza procesului de predare-învăţare a scos în evidenţă următoarele puncte tari:
 identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi  elevii şcolii  iar profesorii  şi-au

adaptat demersul didactic la nevoile acestora (dovezi: dosarele diriginţilor, catalogul
clasei, teste predictive, proiectarea lecţiilor);

 profesorii  folosesc  măsuri  pentru  a  promova  egalitatea  şanselor  şi  a  împiedica
discriminarea (caietul dirigintelui);

 resursele  materiale  existente  în  şcoală  sunt  integrate  în  lecţie  pentru  sprijinirea
învăţării  (dovezi:  proiectarea  unităţilor  de  învăţare,  planurile  de  lecţie,  fişele  de
asistenţe la lecţie), utilizându-se IT şi la alte discipline decât la informatică;

 utilizarea  cabinetului  de  informatică  pentru  desfăşurarea  lecţiilor  în  sistemul  AEL
(dovezi: graficul de desfăşurare a lecţiilor);

 rezultate mai bune în acest an şcolar faţă de precedentul la examenele de bacalaureat
şi competenţe profesionale (sursa: statisticile şcolii);

 preocuparea  cadrelor  didactice  pentru  formarea  continuă:  susţinerea  gradelor
didactice,  participarea la  cursuri  de formare,  activităţi  metodice la  nivelul  şcolii  şi
judeţului, cursuri pentru învăţarea centrată pe elev (sursa: portofoliile profesorilor);
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 începerea  aplicării  învăţării  centrate  pe  elev  (sursa:  portofoliile  profesorilor,
portofoliile elevilor, fişe de asistenţă);

 aplicarea metodelor moderne de învăţare centrată pe elev în cadrul lecţiilor deschise
desfăşurate în cadrul parteneriatelor educaţionale cu şcoli din ţară cuprinse în reţeaua
unităţilor ÎPT;

 aplicarea metodelor moderne de învăţare centrată pe elev studiate în cadrul cursului
prin proiectul de grant „Formarea cadrelor didactice pentru o educaţie de calitate”,
proiect de dezvoltare şcolară.

Au fost identificate, de asemenea, aspecte care necesită îmbunătăţire:
 stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi

(pregătirea  pentru  concursuri  şcolare)  şi  mai  puţin  pentru  elevii  cu  deficienţe  în
învăţare;

 aplicarea învăţării centrate pe elev de către tot personalul didactic din şcoală;
 aplicarea diferenţierii în învăţare;
 din  cauza  programelor  şcolare  încărcate  şi  ritmului  lent  de  învăţare  al  majorităţii

elevilor şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative;
 motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: cataloage şcolare);
         Pe baza constatărilor făcute s-au formulat ţinte şi s-au stabilit priorităţi în ceea ce
priveşte aspectele care necesită dezvoltare:
 dezvoltarea programelor de parteneriat în vederea implementării calităţii şi obţinerea

eficienţei procesului instructiv-educativ;
 facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă în vederea creşterii inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor;
 creşterea gradului de motivare al elevilor prin implicarea lor activă în procesul didactic.

În  activitatea  cadrelor  didactice  s-au  identificat  următoarele  roluri:  consilier,
moderator,  partener,  evaluator  şi  model.  Întreaga  activitate  a  fost  centrată  pe  elev,
strategiile didactice aplicate au permis elevilor să exprime puncte de vedere proprii,  să
realizeze schimb de idei  cu ceilalţi,  să argumenteze,  să pună întrebări  cu scopul  de a
înţelege, să coopereze în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru.

La nivelul   fiecărei  arii  curriculare se  utilizează  metode  interactive  de  învăţare:
modelarea, brainstorming, algoritmizarea, problematizarea, lucrul în echipă, dezbaterea,
exerciţiul, demonstraţia, etc.

Evaluarea pune accent pe elemente de ordin calitativ, de măsurare şi apreciere a
competenţelor, vizând progresul pentru fiecare elev.

 Obiectivele urmărite în activitatea de predare şi evaluare sunt:
 Formarea deprinderilor de utilizare în practică a cunoştinţelor teoretice;
 Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă;
 Exersarea unor tehnici de dezvoltare a creativităţii;
 Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului, a internetului şi e-mail-ului;
 Dobândirea capacităţii de documentare, prospectare şi planificare;
 Formarea deprinderilor  de manipulare a materialului  informatic şi  de utilizare a

materialului lingvistic.
Planificările  calendaristice  se  întocmesc  in  concordanta  cu  cerinţele  ariei

curriculare si a realităţii scolii si colectivului de elevi.
Cunoaşterea  nivelului  de  pregătire  a  elevilor  si  lipsurile  in  cunoştinţe  se  face

folosind teste predictive la majoritatea materiilor,  teste de autoevaluare la consiliere si
orientare. Evaluarea cunoştinţelor elevilor se face in conformitate cu standardele naţionale
de pregătire, urmărind progresul şcolar.

Profesorii  urmăresc  atât  atingerea  competentelor  specifice  prin  curriculum,
menţinerea procentului ridicat de promovabilitate la testele naţionale si bacalaureat, cat si
dezvoltarea unor valori si atitudini cum ar fi :

 grija fata de propria persoana ( ed. Fizică,dirigenţie, biologie) ;
 dezvoltarea unei gândiri raţionale ( matematica, ştiinţe) ;
 argumentarea afirmaţiilor ;
 respectul si grija fata de mediul in care trăim ( biologie, geografie, dirigenţie.) ;
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 toleranta  fata  de  opinia  celorlalţi  (limba  română,  limbi  străine,  consiliere  și
orientare şcolară și profesională) ;

 ajutor reciproc ;
 exprimarea corecta ( la toate activităţile curriculare si extracurriculare) ;
 dezvoltarea spiritului de iniţiative, a capacităţii de comunicare, a creativităţii.

Utilizarea metodelor active, participative, învățarea diferenţiată, proiectarea unor
situaţii de învățare care să urmărească valorificarea experienţei elevilor, necesita atât din
partea scolii cat si a elevilor alocarea resurselor suplimentare (prelucrarea de fișe de lucru,
documentare,  concepere,materiale  auxiliare,  consumabile)  ca  urmare  se  realizează  o
îmbinare a metodelor tradiţionale cu cele moderne, in special centrat pe elev.

9.3Dotarea ariilor curriculare cu mijloace de învatamânt
9.3.1. Aria curriculară limbă și comunicare

 Limba română: dicționare, carte școlară, studii critice, portofolii;
 Limbi moderne: dicționare, manuale, laptop, CD-uri, căști.

8.2.2. Aria curriculară matematică și științe
 Fizică: truse de experiențe mecanice,  optice,  electrice,  dispozitive pentru studiul

electrolizei, planșe, culegeri, laptop;
 Chimie: Truse pentru experiențe,  balanțe analitice,  pH-metre, distilator,  culegeri,

cărți;
 Biologie: mulaje, truse de discție, micoscop, truse cu lamele, planșe, atlase, cărți,

cd-uri;
 Matematică:  truse  de  geometrie,  forme  geometrice,  planșe,  manuale,  culegeri,

portofolii
8.2.3 Aria curriculară om și societate:

 Istorie: planșe, imagini, hărți, CD-uri, cărți, etc
 Geografie: planșe, imagini, hărți, CD-uri, cărți, etc
 Socio – Umane: planșe, imagini, CD-uri, cărți, etc
 Religie: planșe, imagini, hărți, CD-uri, cărți, etc
 Ed. Fizică și sport: sala de sport cu toate dotările necesare; 

9.4  Cheltuieli  publice  pe  elev

       Valoarea acestui indicator este extrem de importantă pentru planificarea resurselor
necesare dezvoltării învăţământului.

Analizând acest indicator se pot observa unele tendinţe şi trage unele concluzii :
- cheltuielile  publice  curente/elev  au  crescut  în  ultimii  ani  la  toate  nivelurile,  ca

urmare a indexării salariilor şi a scăderii numărului de elevi pe clasă. 
- se constată o creştere a cheltuielilor publice pe elev la toate nivelurile de învăţământ

de la bugetul local materializate în lucrări de reabilitare a infrastructurii, 
- cheltuielile pentru liceul tehnologic sunt mai mari;
- școala noastră fiind din mediul rural şcolarizează elevi din mai multe localităţi, în

timp ce efortul financiar pentru satisfacerea nevoilor curente ale procesului de învăţământ
şi instruirea practică este suportat doar de bugetul localităţii  de reşedinţa a unităţii de
învăţământ – buget care practic nu are capacitatea să acopere aceste cheltuieli;

- se constată o uşoară creștere a numărului de elevi ai şcolii în anul școar curent față
de anul trecut, și implicit o creştere semnificativă a cheltuielilor pe elev pentru creşterea
calităţii actului educaţional.
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9.5 Rezultatele  elevilor
Rezultatele elevilor la şcoala noastră se înscriu in media existenta la nivel de judeţ.

9.5.1Situația la învățătură 

An școlar 2011 – 2012

Clasa

Nr. elevi la
sf. anului

școlar

Nr. elevi
promovați

Promovați pe medii Corigenți la
Cu sit.

neîncheiată
Neșcolarizați

Repetenți

Total Fete Total Fete 5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10
1

ob
2

ob
3

ob
4

ob
Total Fete Total Fete

Preșcola
r 

249 116 249 116

I - IV 224 105 224 97 0 0 4 2 2
V-VIII 276 145 276 125 58 130 82 2 1 2 1 0 0 14 7 2
IX - XII 94 51 94 48 11 54 22 5 2 4 3 0 0 5 3 7
TOTAL 843 417 771 386 69 184 104 7 3 6 4 0 0 23 12 11

An școlar 2012 – 2013

Clasa

Nr. elevi la
sf. anului

școlar

Nr. elevi
promovați

Promovați pe medii Corigenți la
Cu sit.

neîncheiată
Neșcolarizați

Repetenți

Total Fete Total Fete 5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10
1

ob
2

ob
3

ob
4

ob
Total Fete Total Fete

Preșcola
r 

172 73 172 73

I - IV 285 131 276 127 2 3 2 0 2 1 15 7 2
V-VIII 252 127 242 124 16 110 71 21 5 1 3 2 0 12 4 4
IX - XII 107 63 101 58 12 50 18 0 0 0 0 6 5 14 10 0
TOTAL 816 394 791 382 28 160 89 23 8 3 3 10 6 40 21 6

An școlar 2013 – 2014

Clasa

Nr. elevi la
sf. anului

școlar

Nr. elevi
promovați

Promovați pe medii Corigenți la
Cu sit.

neîncheiată
Neșcolarizați

Repetenți

Total Fete Total Fete 5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10
1

ob
2

ob
3

ob
4

ob
Total Fete Total Fete

Preșcola
r 

173 70 173 70

I - IV 252 125 250 125 2 1 0 1 1 1 6 4 2
V-VIII 258 118 251 117 47 119 83 18 18 7 3 2 0 6 4 7
IX - XII 161 66 161 63 60 59 13 5 2 2 2 5 2 25 15 4
TOTAL 844 379 844 379 107 178 96 15 21 9 6 8 3 37 23 13

An școlar 2014 – 2015

Clasa

Nr. elevi la
sf. anului

școlar

Nr. elevi
promovați

Promovați pe medii Corigenți la
Cu sit.

neîncheiată
Neșcolarizați

Repetenți

Total Fete Total Fete 5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10
1

ob
2

ob
3

ob
4

ob
Total Fete Total Fete

Preșcola
r 

173 70 173 70

I - IV 238 117 235 115 11 71 153 0 0 0 0 0 0 2 2 1
V-VIII 209 109 167 88 22 94 51 8 16 0 0 0 0 2 0 16
IX - XII 146 69 129 61 52 66 11 0 0 0 0 0 0 16 8 0
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TOTAL 766 365 704 344 85 231 215 8 16 0 0 0 0 20 10 17

9.5.2. Rezultate la Examenul de certificare a competențelor 
profesionale

Calificarea profesională: Tehnician horticultor

CRITERIUL ANUL ȘCOLAR

A
b

so
lv

en
ți

Total absolvenți din care:
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

21 17 9
 Pe 

sexe
Masculin 8 6 4
Feminin 13 11 5

După 
mediul de 
rezidență

Din 
localitatea 
unde este 
situată școala 

18 12 5

Din alte 
localități, din 
care

3 5 4

Urban 0 0 0
Rural 21 17 9

P
ro

m
ov

aț
i l

a 
ex

am
en

u
l d

e 
ce

rt
if

ic
ar

e Total absolvenți promovați, din 
care:

21 17 9

 pe 
sexe

Masculin 8 6 4
Feminin 13 11 5

 după 
mediul de 
rezidență

Din 
localitatea 
unde este 
situată școala 

18 12 5

Din alte 
localități, din 
care

3 5 4

Urban 0 0 0
Rural 21 17 9

Total absolvenți promovați, din 
care:

100% 100% 100%

 pe 
sexe 

Masculin 100% 100% 100%
Feminin 100% 100% 100%

 după 
mediul de 
rezidență

Din 
localitatea 
unde este 
situată școala 

100% 100% 100%

Din alte 
localități, din 
care

100% 100% 100%

Urban 0 0 0
Rural 100% 100% 100%
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P
on

d
er

ea
 a

bs
ol

ve
n

ți
lo

r 
p

ro
m

ov
aț

i l
a 

ex
am

en
u

l d
e 

ce
rt

if
ic

ar
e 

 9.5.3  Promovabilitatea la examenul de bacalaureat

An școlar Sesiunea
Nr.

absolvenți

Elevi înscriși Promovați Procent promovabilitate
Procent

promovabilitateSeria
curentă

Seria
anterioară

Seria
curentă

Seria
anterioară

Seria curentă
Seria

anterioară

2010 - 2011
Iun-iul

17
17 2 5 0 34% 0% 26%

Aug-sept 8 3 0 1 0% 33% 9%

2011 - 2012
Iun-iul

25
17 3 9 0 52% 0% 42%

Aug-sept 14 5 1 1 7% 20% 10%

2012 - 2013
Iun-iul

21
21 9 10 2 47% 22% 40%

Aug-sept 8 5 1 0 12% 0% 7%

2013 - 2014
Iun-iul

17
17 9 6 0 35% 0% 23%

Aug-sept 7 5 2 2 28% 40% 23%

2014 - 2015
Iun-iul

23
16 6 8 1 50% 16% 40%

Aug-sept 3 3 1 1 33% 33% 33%

9.5.4  Rezultate  la  evaluare  națională  clasa  a  VIII-a
Nr.
Crt.

An școlar Înscriși
Media finală

>  5 5 - 7 7 - 9 10
1. 2010 - 2011 49 18 19 12 -
2. 2011 - 2012 57 27 21 9 -
3. 2012 - 2013 54 24 10 10 -
4. 2013 - 2014 44 24 10 11 -
5 2014 - 2015 30 8 9 13 -

9.5.5 Situația absolvenților de liceu promoția 2015

Date  privind  inserția  profesională  a  absolvenților  școlii,  promoția  2014  –  2015  la  data  de
01.09.2015.

FILIERA: TEHNOLOGICĂ
PROFIL: RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
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DOMENIUL: AGRICULTURĂ
CALIFICAREA PROFESIONALĂ : TEHNICIAN  HORTICULTOR

Nr.
Crt.

Numele și prenumele
absolventului

Situația la
examenul de
bacalaureat

Continuă studiile
Inserție pe piața

muncii

1 Bercea E. Emilia Mădălina Admis /6,68 Universitatea ”L.Blaga”Sibiu -
2 Bercea V.  Mădălina Iulia Respins - Șomeră 
3 Bîlea F. Claudia Maria Admis/8,11 Universitatea ”L.Blaga”Sibiu -
4 Botti D. Alexandru Dumitru Respins - AF Botti
5 Ersek T. Andras Dumitru Admis/6,43 - SC Jidvei SRL

6
Gherman M. Raul 
Alexandru

Admis/8,21 Universitatea din Arad -

7 Helerea  V. Alina Neprezentată -
Plecată în 
străinătate

8 Ignat D. Daniel Mihai Respins - SC. Jidvei SRL
9 Ioia D. Rodica Simina Admis/6,73 Universitatea ”L.Blaga”Sibiu -
10 Mihinda I. Daniela Respins - Șomeră 
11 Olar I. Ioana Roxana Admis/7,20 Universitatea ”L.Blaga”Sibiu -
12 Palfi F. Lorand Feri Neprezentat - Plecat în străinătate
13 Pipiș P. Maria Denisa Admis/7,48 Universitatea ”L.Blaga”Sibiu -
14 Poltan I. Istvan Admis/6,36 - Plecat în străinătate
15 Șuba D. Dionisiu Adrian Respins - Plecat în străinătate
16 Trif T. Teodor Admis/7,50 - SC Jidvei SRL

9.5.6. Rata abandonului şcolar :

Criteriul
An școlar

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Nr. elevi Procent Nr. elevi Procent Nr. elevi Procent Nr. elevi Procent

Total școală din care: 843 100% 816 100% 844 100% 766 100%
 neșcolarizați 23 2,72% 40 4,90% 37 4,38% 20 2,61%
 masculin 11 1,30% 19 2,32% 14 1,63% 12 1,56%
 feminin 12 1,42% 21 2,57% 23 2,72% 8 1,04%
 rural 23 2,72% 40 4,90% 37 4,38% 20 2,61%
 înv. primar 4 0,47% 15 1,83% 6 0,71% 2 0,26%
 înv. gimnazial 14 1,66% 12 1,47% 6 0,71% 2 0,26%
 înv. liceal 5 0,59% 14 1,71% 25 2,96% 16 2,08%

9.6 Cadre  didactice

9.6.1 Nivelul de calificare a cadrelor didactice

Grade didactice
Număr persoane

Total 2011-2012 Total 2012 - 2013 Total 2013 - 2014 Total 2014 - 2015
Gradul I 19 21 26 26
Gradul II 22 19 16 8
Definitivat 23 20 17 22
Debutanți 8 7 6 8
Total 68 67 65 64
Din care suplinitori 22 15 12 12
Calificați 21 14 12 12
Necalificați 1 1 0 0

9.6.2 Situația încadrării cu titulari/suplinitori calificați
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9.7   Informații de tip calitativ

Învăţământul: - preşcolar funcţionează: 
 Grădinițele cu Program Prelungit - program – 630 – 1630

 Grădinițele cu Program Normal  - program normal: 730 - 1230

Învățământul gimnazial funcţionează: 
 - dimineaţa orele 800 - 1400

Învățământul liceal  funcţionează: 
 Forma de zi – dimineaţa 800 - 1400 
 Forma seral -  după-amiază  1500- 2100

Învățământ profesional  funcționează:
 Dimineața 800 - 1500

Învățământ a 2 –a șansă  funcționează:
 Vineri – 1400 - 1900

 Sâmbătă – 800 - 1500

 Duminică – 800 - 1400

10 Olimpiade, concursuri și activități extracurriculare

Un alt obiectiv, al activităţii scolii este participarea la concursuri şcolare și alte activități
extraccuriculare  la  care  elevii  noștri  asistați  de  cadrele  didactice  coordonatoare  au  obținut
rezultate notabile.

10.1  Liceul Tehnologic Jidvei +  Gradinița cu program prelungit
Jidvei

10.1.1 Olimpiade 
AN ȘCOLAR  2010 - 2011

 Olimpiada de Limba și literatura română cl a IV –a
Faza zonală Premiul III Comșa Maria

Prof. Înv. Pr. Livia DeceanMențiune Gabor Alina
Faza județeană Mențiune Comșa Maria

AN ȘCOLAR 2012 - 2013
 Olimpiada de matematica cl.a IV –a 
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Faza județeană Locul V – 84 p Comșa Dorin
Prof. Înv. pr. Hârceagă Adriana

Locul 17-67 p Gîrlea Alexandru
 Olimpiada de lb. Română cl.a IV-a

Faza județeană Locul 6 – 90,15 p Comșa Dorin
Prof. Înv. pr. Hârceagă Adriana85,4 p Gârlea Alexandru

80 p Muntean Dinu
 Olimpiada de religie ortodoxă

Faza județeană Mențiune 9,50 Glogovețan Mălina Prof. Marius Iorga
                 AN ȘCOLAR 2014 -2015

 Olimpiada de limba și literatura română
Faza zonală 75,65 p Muntean Ioan

Prof. Înv. Pr. Livia Decean

72,50 p Muntean Cătălin
70,25 p Gârlea Denis
70,15 p Puiber Daniel
64,40 p Muntean Giulia
62,25 p Muntean Daniel

10.1.2 Concursuri 
Secțiunea Distincția Numele și prenumele elevului Numele și prenumele

cadrului didactic coordonator
AN ȘCOLAR 2010 - 2011

 Concursul  național   ”Olimpiadele cunoașterii  ”  ed.  a  V-a etapa a II-a –  faza
județeană

Matematică

Premiul  I  faza
națională

Comșa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Premiul I Popa Sebastian înv. Valeria Bucur
Premiul I – faza
jud.

Comșa Maria

Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Premiul I  - faz.
Jud.

Olar Carmen

Premiul II Bercea Cristina înv. Valeria Bucur
Premiul II – faz.
Jud.

Barbu  Nicolae,Florea  Antonio,
Botti Loredana

Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Premiul III – 
faza jud.

Decean Iulia, Olar Carmen

Mențiune Florea  Antonio,  Comșa  Maria,
Decean Iulia, Botti Loredana

Lb. Română

Premiul II Gabor Alina
Premiul III – 
faza jud.

Decean Iulia,  Comșa Maria,  Botti
Loredana,  Olar  Carmen,  Florea
Antonio, Barbu Nicolae

Mențiune
Marcu Roxana, Popa Sebastian
Bercea Cristina, Botti Bianca
Stan Raluca

înv. Valeria Bucur

 Concursul național  ”Olimpiadele cunoașterii ” ed. a V-a etapa a II-a – faza 
națională

Matematică Premiul I Comșa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean
 Concurs județean ”Satul copilăriei mele”

Creație literară
Ciclul primar

Premiul I Bercea Adrian Ioan
Premiul II Muntean Dinu Prof. Înv. Pr. Hârceagă 

Adriana
Premiul III Comșa Dorin

Ciclul 
gimnazial

Premiul I Muntean Damaris Prof. Simu Georgeta
Premiul II Tilea Daniela Prof. Diana Pușcaș
Premiul III Rad Denisa Prof. Simu Georgeta

Creație platică
Ciclul 
preșcolar

Premiul I Decean Radu
Premiul II Horhat Silvia

Premiul III
Luca Sarah

Ciclul Primar Premiul I Horhat Eusebiu
Prof. Înv. Pr. Maria CrișanPremiul II Decean Alexandru

Popa Ioana
Ciclul 
Gimnazial

Premiul I Muntean Miruna Prof. Borcea Ioan
Premiul II Otvos Florina
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Premiul III Pocan Alina
Coleaje  /
machete
Ciclul
preșcolar

Premiul I Glogovețan Antoniu
Premiul II Horhat Raluca
Premiul III Bogdagaie Robert

Ciclul primar

Premiul I Bârsan Robert

Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Premiul II Tilea Nicușor, Capîlnean Sebastian
Premiul III Moldovan  Anda,  Măcinic  Emilia,

Comșa  Adelin,  Ivan
Alexandru,Ignat Daniela

Ciclul
gimnazial

Premiul I Moldovan Lavinia Prof. Borcea Ioan

 Concurs interjudețean ”A sosit primăvara  pe meleagurile noastre ”

Creație literară

Premiul I Botti Bianca înv. Valeria Bucur
Premiul I Gabor Alina Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Premiul II Bercea Cristina, Gabor Liliana Înv. Valeria Bucur
Premiul II Pauer Alexander Înv.Ilze  Mathe
Premiul II Comșa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Premiul II Cristea Alexandra Înv.Ilze  Mathe
Mențiune Decean Iulia, Olar Carmen Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Creație platică Premiul I Moca Roxana înv. Valeria Bucur
Premiul II Comșa Maria, Decean Iulia Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Premiul III Bercea Cristina înv. Valeria Bucur

 Concurs internațional  ”Culori  pentru mama ”                          
Creație platică Premiul II Cristea Alexandra Înv.Ilze  Mathe

Premiul III Comșa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Participare Moca  Roxana,  Banu  Fabian,

Bercea Cristina
înv. Valeria Bucur

 Concurs județean de creație literară, platică și vizuală  ”Bucuriile iubirii”

Creație plastică

Premiul I
Cristea Alexandra Înv.Ilze  Mathe 
Gabor Alina Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Premiul II
Răduleț Sorin Înv.Ilze  Mathe 
Comșa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Premiul III
Pauer  Alexander Înv.Ilze  Mathe 
Olar Carmen Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Special Horhat Cătălin Înv.Ilze  Mathe 
Cea  mai  bună
lucrare

Decean Iulia Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Participare înv. Valeria Bucur
 Concurs național ”Mai luna florilor”

Creație plastică Mențiune Moldovan Mihaela Înv.Ilze  Mathe
 Concurs național de creație literară, platică și vizuală ” Bine ai venit Primăvară”

Premiul I Gabor Liliana înv. Valeria Bucur
 Concurs interjudețean ”Sunt copil și am drepturi”  Jud. Vâlcea 

Premiul III Decean Alexandru Prof. Înv. Pr. Maria Crișan
 Concurs Național ” Voinicel”

Premiul I Decean Alexandru, Bârsan Robert
Ivan Alexandru, Trif Diana

Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Premiul II
Comșa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Horht Bogdan

Prof. Înv. Pr. Maria Crișan
Măcinic Emilia

Mențiune Răduleț Sorin Înv. Ilze Mathe
 Concurs național ”Familia mea” – jud. Arad

Creație platică Premiul III Comșa Adelina Prof. Înv. Pr. Maria Crișan
 Concurs național ”Vestitorii primăverii”

Participare Prof. Înv. Pr. Livia Decean
 Concurs național Lic Art

Fotografie Participare Prof. Hațegan Maria
Prof. Dancu Anna - Maria

 Concurs internațional ” Apa – sufletul planetei”
Creație plastică Premiul II Comșa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean

 Concurs național de poezie ”Copilărie ce frumoasă ești”
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Creație literară Premiul I Decean Iulia, Comșa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean
 Concurs internațional ” În lumea magică a poveștilor”

Creație literară

Premiul I Florea Antonio Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Premiul II Decean  Iulia,  Comșa  Maria,  Olar

Carmen,  Răzăilă  Ioana,  Lucaciu
Vasile

Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Premiul III Botti Loredana Prof. Înv. Pr. Livia Decean
 Concurs Foto – revista ”Adolescenta” – ”Inovație”

Participare Prof. Hațegan Maria
Prof. Dancu Anna - Maria

 Concurs internațional Cangurul
Matematică Particpare Prof. Săbăduș Maria

 Proiect național de ecologizare Let`s do it Romania
Ecologizare Participare Prof. Anna Maria Dancu  

 Concurs județean de Limba și Literatura Română ”Ion Agârbiceanu”

Creație literară
Premiul III  Ivan Alexandru Prof. Înv. Pr. Maria Crișan
Mențiune Decean Alexandru, Bârsan Robert Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

 SPORT

Atletism – 
”Sportul 
sporturilor”

Locul  I – 50 m Gabor Alina, Zsiga Florin
Prof. Înv. Pr. Livia DeceanLocul I – 600 m Gabor Alina, Zsiga Florin

Locul II – 600 m Decean Livia
Locul III – 600 
m

Răduleț Sorin Prof. Glogovețan Ioan

Locul IV – 50 m Barbu Nicolae
Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Locul V – 50 m Decean Iulia
Fotbal Premiul II Cupa  orașelor  și  satelor  etapa

zonală
Prof. Glogovețan Ioan

AN ȘCOLAR 2011 - 2012
 Proiect – concurs ”Armonia Naturii” ed. II

Creație plastică Premiul II Comșa Adelin Prof. Înv. Pr. Maria Crișan
 Proiect concurs județean ”Satul copilăriei mele”

Machete Premiul I Bărsan Robert, Comșa Adelin
Ivan Alexandru, Ignat Daniela
Țompi Ricardo, Măcinic Emilia

Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Creație plastică

Premiul II Decean Alexandru Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Participare 

Ed. Lucia Boanea
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina
Ed. Cristina Boar

 Proiect – concurs județean de promovare  a valorilor locale si a monumentelor istorice 
”Să ne respectăm trecutul”

Creație plastică Premiul I Ivan Alexandru Prof. Înv. Pr. Maria Crișan
 Proiect internațional ”Armonia naturii”

Creație plastică Premiul II Comșa Adelin
Prof. Înv. Pr. Maria CrișanEcologizare Participare Clasa a II-a

Donații Participare Clasa a II -a
 Cangurul lingvist

Lb. germană 197 p Miheț Teofil
Instit. Mathe Ilze

197 p Horhat Cătălin
163 p Windt Peter Prof. Stan Ovidiu

Lb. Engleză 137 p Gâdiu Adela
Prof. Cristina Corbean

137,5 p Bercea Camelia
 Concurs Național ” Voinicel”

Premiul I Gârlea  Denis,  Muntean  Ioan,
Muntean Daniel, Puiber Daniel

Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Premiul II Muntean Cătălin
Premiul III Bruslea Gabriel

Mențiune
Miheț Teofil Instit. Mathe Ilze
Banciu  Lorena,  Spinean  Sergiu,
Bâlea Natalia

Prof. Înv. Pr. Livia Decean

 Concurs internațional ”Cu Europa...la Joacă – Euroșcolarul”
Premiul I Decean  Radu,  Decean  Teofil,

Pitilie  Marian,  Pauer  Florin,
înv. Valeria Bucur
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Schopner Daniel
Banciu  Lorena,  Banciu  Raluca,
Bruslea  Gabriel,  Gârlea  Denis,
Muntean Daniel
Muntean Ioan, Puiber Daniel

Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Premiul II Muntean Cătălin, Popa Maria Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Premiul III Bîlea  Natalia,  Spinean  Sergiu,

Barta Pop Debora
Prof. Înv. Pr. Livia Decean

Liceu Premiul I Ignar Raluca Prof. Maria Hațegan
Premiul II Cucui  Rareș,Seban  Anghel,

Muntean Miriam,Florean Iulia
înv. Valeria Bucur

Premiul III Dodu  Claudiu,Lungu  Denisa,
Spinean Cristian

înv. Valeria Bucur

 Concurs național ”Comunicare.Ortografie.ro”
Premiul I Handrea Antonia Prof. Georgeta Simu

 Concurs județean de poezie și muzică religioasă ”CREDO”
Cântec religios Marele premiu Nicolae Balu Pr. Ioan Rusan

Premiul I Anca Trif Pr. Ioan Rusan
Recitare Premiul III Handrea Antonia

Prof. Hațegan Maria
Mențiunea I Muntean Miruna

 Proiect național de ecologizare Let`s do it Romania
Ecologizare Participare Prof. Anna Maria Dancu

 Concurs interjudețean ”La hotarele visului”
Creație literară Premiul III Muntean  Damaris,Handrea

Antonia Prof. Simu Georgeta
Mențiune Rad Denisa,Roșca Iulia

Creație plastică Mențiune Pocan Alina Prof. Borcea Ioan
 Concurs județean ”Green Fashion Show” – Alba Iulia

Creație vestimentară reciclabilă 
din materiale reciclabile

Participare
Prof. Maria Hațegan

 Concurs național ”Poveștile Cangurului”
Premiul I Mărăcine Ioana Prof. Maria Hațegan

 Concurs național ”Mirabila sămânță”
Creație literară Premiul I Florea Andreea Prof. Maria Hațegan

 Concurs național de recitare ”Ocrotiți de Eminescu”
Mențiune
specială

Anca Trif Prof. Maria Hațegan

 Concurs județean ”Sara Crăciunului Nost” - Biia
Marele premiu Nicolae Balu Pr. Rusan Ioan
Premiul
Consiliului
Județean Alba

Corul Liceului Tehnologic Jidvei Pr. Rusan Ioan

 Sport Campionatul ”Atletism – sportul sporturilor”
50 m Locul II Măcinic Marius

Prof. Glogovețan Ioan
Tetratlon Locul III Echipa de fete

 Fotbal ”Cupa orașelor și satelor” – faza zonală
Echipe Locul I Echipa școlii Prof. Glogovețan Ioan

Faza
județeană

Echipe Locul II
Prof. Glogovețan Ioan

Cel mai tehnic jucător Măcinic Marius
 Expoziție – concurs național ”Ziua internațională a păsărilor”

Origami Premiul II Popa Bogdan Prof. Georgeta Simu
Creație plastică Premiul III Muntean Ioan Prof. Înv. Pr. Livia Decean

 Concurs județean ”România – locuri minunate”
Creație litarară Premiul I Handrea Antonia

Prof. Georgeta Simu
Premiul III Gîdiu Adela

 Obiceiuri și tradiții Pascale ”Bine ai venit primăvară – Bucuriile iubirii”

Premiul I
Mărginean  Nicoleta,  Roșca  Iulia,
Comșa Maria, Popa Emilia, Pocan
Alina, Balu Nicolae

Prof. Hațegan Maria 
Prof. Georgeta Simu

Premiul II Popescu  Bogdan,  Țetcu  Roxana,
Popa  Bogdan,  Muntean  Damaris,
Pocan Alina

Prof. Hațegan Maria 
Prof. Georgeta Simu
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Gîdiu Adela, Urdă Roxana
 Concurs județean ”Nu uita că ești român”

Premiul III Mărăcine Ioana Prof. Hațegan Maria 
 Concurs  ”Mai aproape de literatură...Mai aproape de noi”

Premiul I Ignat Cosmina Prof. Hațegan Maria 
AN ȘCOLAR 2012 - 2013

 Expoziție națională de creație plastică ”Ziua păsărilor”
Creație literară Premiul II Decean Alexandru, Ivan Alexandru Prof. Înv. pr. Maria Crișan
Creație plastică Premiul III Decean Radu Înv. Valeria Bucur

 Concurs național de poezie ”Copilărie ce frumoasă ești”
Creație literară Premiul I Indrei Gabriel

Înv. Mathe Ilze
Premiul III Gabor Ruth

 Concursul zonal de atletism
50 m Locul II Gabor Ruth

Prof. Glogovețan Ioan
50 m Locul III Horhat Cătălin

 Cangurul lingvist 
Lb. Germană 152 p Buzdugan Teodora

Înv. Mathe Ilze
140 p Horhat Cătălin
143 p Windt Peter Prof. Ovidiu Stan

 Concurs interjudețean A sosit primăvara pe meleagurile noastre” - Șc. Gimn. Măneciu 
Prahova

Creație literară Premiul I Decean Alexandru
Prof. Înv. pr. Maria CrișanCreație plastică Premiul I Decean Alexandru

Premiul III Comșa Adelin
 Concurs internațional ”Armonia naturii” - Șc. ”Regina Maria” – Bușteni - Prahova

Creație platică Premiul I Măcinic Emilia
Prof. Înv. pr. Maria Crișan

Premiul II Trif Diana
 Concurs național Google - Doodle

Participare Comșa Adelin Prof. Înv. pr. Maria Crișan
 Concurs internațional ”Cu Europa...la Joacă – Euroșcolarul”

Premiul I

Ivan Alexandru,Decean Alexandru
Bârsan Robert Prof. Înv. pr. Maria Crișan

Gârlea  Denis,Muntean  Ioan,
Muntean Giulia,  Muntean Daniel,
Bruslea Gabriel

Prof. Înv. pr. Livia Decean

Premiul II
Horhat Bogdan, Muntean Ionatan Prof. Înv. pr. Maria Crișan
Banciu Raluca, Puiber Daniel Prof. Înv. pr. Livia Decean

Premiul III

Comșa  Adelin,  Măcinic  Emilia,
Ignat Daniela Prof. Înv. pr. Maria Crișan

Muntean  Cătălin,  Popa  Maria,
Spinean Sergiu Prof. Înv. pr. Livia Decean

Concurs național  Festival colinde ” Sara Crăciunului Nost”
Festival colinde Marele premiu Pr. Prof. Rusan Ioan

 Concurs județean ”Mai – luna florilor”
Creație plastică Premiull I Gârlea Denis Prof. Înv. pr. Livia Decean
Creație literară Premiul II Decean Alexandru

Prof. Înv. pr. Maria Crișan
Creație plastică Premiul II Comșa Adelin

 Concurs internațional ”Hristos a inviat” – Iași
Creație plastică Premiul I Comșa Adelin Prof. Înv. pr. Maria Crișan

 Proiect – concurs național ” Europa – casa noastră”
Participare Decean Alexandru,Ivan Alexandru,

Bârsan Robert
Prof. Înv. pr. Maria Crișan

 Concurs interjudețean ”Sunt copil și am drepturi” - Șc. Gimn. Rotărăști – jud. Vâlcea
Premiul II Pocan Alina

Prof. Georgeta SimuPremiul III Decean Iulia
Mențiune Manta Adelina, Rusu Teodora

 Concurs interjudețean ”Copilărie – vis și inocență” – Sc. Gimn. ”Ion Creangă” – Neamț

Premiul I
Decean  Iulia,  Pocan  Alina,
Muntean Damaris,  Bartha  Timea,
Comșa Maria

Prof. Georgeta Simu

 Concurs județean ”Ziua mondială a poeziei” - Biblioteca jud. ”L. Blaga” – Alba Iulia
Creație literară Premiul II Pocan Alina Prof. Georgeta Simu

 Concurs județean ”Green Fashion Show” – Alba Iulia
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Creație vestimentară reciclabilă 
din materiale reciclabile

Participare Prof. Maria Hațegan

 Concurs ”Shakespeare School”
Eseuri Participare Prof. Cristina Corbean

 Concurs național de creație ”Calistrat Hogaș” – Piatra Neamț
Traduceri Participare Prof. Cristina Corbean
         AN ȘCOLAR 2013 - 2014

 Expoziție națională de creație plastică  ”Ziua Internațională a Păsărilor”- ed. VIII - Aiud
Creație plastică 2 premii I

2 premii II
2 mențiuni

Clasa a IV a Prof. înv. pr. Crișan Maria

Creație plastică

Premiul II Muntean Daniel Prof. înv. pr. Decean Livia
Premiul III Gîrlea Denis Prof. înv. pr. Decean Livia
Mențiune Muntean Ioan Prof. înv. pr. Decean Livia
Premiul II Decean Radu, Decean Teofil Înv. Bucur Valeria
Premiul III Muntean Miriam Înv. Bucur Valeria

 Concurs național ”Voinicelul”
Cultură 
generală

6 premii I
3 premii II
4 mențiuni

Clasa a III a Prof. înv. pr. Decean Livia

 Concurs internațional ”Euroșcolarul”

Cultură 
generală

4 premii I
2 premii II
4 premii III

Clasa a IV a Prof. înv. pr. Crișan Maria

Premiul I Gîrlea Denis, Muntean Ioan
Muntean Giulia Prof. înv. pr. Decean Livia

Premiul II Muntean Daniel, Bruslea Gabriel Prof. înv. pr. Decean Livia
Premiul III Puiber Daniel Prof. înv. pr. Decean Livia
Mențiune Muntean Cătălin, Popa Maria Prof. înv. pr. Decean Livia

Cultură 
generală

Premiul I Decean Radu
Înv. Bucur Valeria

Premiul II

Decean Teofil, Pintilie Marian, 
Muntean Rut, Muntean Miriam, 
Pauer Florin, Dodu Darian, Florea 
Iulia, Schopner Daniel, Lungu 
Denisa

Înv. Bucur Valeria

Premiul III
Cucui Rareș, Șerban Daniel, 
Spinean Cristian Înv. Bucur Valeria

 Concurs național ”Familia mea” Arad
Creații literar 
artistice - 
voluntariat

1 premiu I
2 premii II
1 mențiune

Clasa a IV -a Prof. înv. pr. Crișan Maria

 Concurs internațional ”Armonia naturii”
Creație literară
Creație plastică
Voluntariat 

2 premii II
1 mențiune Clasa a IV -a Prof. înv. pr. Crișan Maria

 Concurs județean ”Satul copilăriei mele” ediția a III-a

Creație literară
Creție plastică
Machetă 

12 premii I
8 premii II
7  premii III
6 mențiuni

Clasele de grădiniță
Clasele primare și gimnaziale

Ed. Oancea Monica
Ed. Belea Anica
Ed. Seicean Corina
Ed. Bugnean Aurelia
Prof. Înv. Pr. Maria Crișan
Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Înv. Valeria Bucur
Prof. Înv. Pr,. Hârceagă 
Adriana
Înv. Mathe Ilze
Prof. Simu Georgeta
Prof. Hațegan Maria
Prof. Borcea Ioan

 Concurs național de creație ”Mărțișor pentru mama” – Liceul tehnologic Dumești - Iași
Desen Premiul II Rusu Teodora Prof. Simu Georgeta
Desen Premiul III Decean Iulia Prof. Simu Georgeta
Desen Mențiune Horhat Andreea, Gabor Liliana, Prof. Simu Georgeta
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Bercea Cristina, Moca Roxana, 
Comșa Maria
Țetcu Roxana, Barta Timea,Florea 
Gilda

 Concurs de creație literară ” La hotarele visului” - Șc. Gimn. Galda de Jos
Creație literară Premiul I Handrea Antonia Prof. Simu Georgeta
Creație literară Premiul II Decean Iulia, Comșa Maria Prof. Simu Georgeta

Creație literară Mențiune
Barta Timea, Țetcu Roxana, 
Brașovean Dan, Florea Gilda Prof. Simu Georgeta

 Concurs interjudețean ”Sunt copil și am drepturi” - Șc. Gimn Rotărești - Vâlcea
Creație literară Premiul II Pocan Alina Prof. Simu Georgeta
Creație literară Premiul III Decean Iulia Prof. Simu Georgeta
Creație literară Mențiune Manta Adelina, Rusu Teodora Prof. Simu Georgeta

 Concurs Național ”Copilărie – vis și inocență” - ȘC. Gimn. ”Ion Creangă” Neamț

Creație literară Premiul I
Decean Iulia, Pocan Alina, 
Muntean Damaris, Batra Timea, 
Comșa Maria

Prof. Simu Georgeta

 Concurs dedicat ”Zilei mondiale a poeziei” Biblioteca Județeană ”L. Blaga” Alba Iulia
Creație literară Premiul II Pocan Alina Prof. Simu Georgeta

 Concurs de scriere creativă ”Ion Agârbiceanu” - Șc. Gimn.”T.Cocișiu” Blaj

Creație literară
Mențiune Muntean Gabriel Prof. înv. pr. Decean Livia

Gîrlea Denis Prof. înv. pr. Decean Livia
Premiul II Decean Radu Înv. Bucur Valeria

 Concurs Național – ”Mai – Luna Florilor” - Bălcaciu

Pictură
Premiul I
Premiul II

Gîrlea Denis, Puiber Daniel Prof. înv. pr. Decean Livia

Colaj
Premiul I
Premiul II

Bâlea Natalia, Gîrlea Dragoș Prof. înv. pr. Decean Livia

Pictură
Premiul I Decean Radu, Decean Teofil, 

Lungu Denisa
Înv. Bucur Valeria

Premiul III Pauer Florin Înv. Bucur Valeria

 Concurs județean ”Bunele maniere” – Ed. II-a – SC.”P.P.Aaron” Blaj

Premiul I Moca Emilia Roxana, Bercea 
Maria 

Prof. Roșian Aurel

Premiul II Horhat Eusebiu , Stan Florina 
Raluca, Glogovețan Andreea

Prof. Roșian Aurel

 Concurs județean de Colinde ”Sara Crăciunului Nost”
Colinde Marele premiu Corul Liceului Pr. Rusan Ioan
     An școlar 2014 - 2015

 Concurs internațional ”Cu Europa la joacă – Euroșcolarul”

Evaluarea 
cunoștințelor

Premiul I

Muntean Ioan 
Gîrlea Denis
Muntean Giulia
Muntean Daniel

Prof. înv. pr. Decean Livia
Premiul II

Muntean Bîlea Lia
Puiber Daniel
Muntean Cătălin

Premiul III
Popa Maria
Banciu Raluca
Barta Debora

 Concurs Internațional ”Zâmbet de copil”
Partener, organizator, evaluator Prof. înv. pr. Decean Livia

 Proiect internațional ”Armonia naturii” Bușteni, Prahova

Creație platică Premiu special
Barta Izabella

Prof. înv. pr. Crișan Maria
Spătar Denisa

 Proiect concurs internațional ”Șotronul artelor – Arts Hposcotch”
Premiul I Barta Izabella

Prof. înv. pr. Crișan Maria
Premiul III Crișan Maria

 Concurs Școlar ”Cine încață știe”
Ed. Esential 
Media

Participare Prof. înv. pr. Crișan Maria

 Olimpiada de Lb. Engleză
Faza locală Participare Comșa Maria cl. VIII-a    80 p Prof. Corbean Cristina

 Concurs de desene ”Ziua Europei”- confecționare de steaguri
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Faza locală Participare Prof. înv. pr. Cipar Liliana
 Concurs Eminescu – poet național”

Faza locală Participare Recitare poezie eminesciană Prof. înv. pr. Cipar Liliana
 Concurs internațional ”Cu Europa la joacă – Euroșcolarul”

Evaluarea 
cunoștințelor

participare Prof. înv. pr. Cipar Liliana

 Concurs interjudețean de Crăciun
Secțiunea 
felicitări Participare 

Creație Felicitări de Crăciun
Prof. înv. pr. Oancea Monica

 Concurs interjudețean de 8 Martie
Secțiunea 
felicitări

Participare Creație Felicitări 8 Martie Prof. înv. pr. Oancea Monica

 Concurs național ed. Media
Concurs Participare Colaborarea școală - grădiniță Prof. înv. pr. Oancea Monica

10.1.3  Proiecte  -  parteneriate  educaționale 
Tipul activității Denumirea activității Coordonator

                           AN ȘCOLAR   2010 - 2011
Proiect parteneriat 
internațional
Asociația Glad, Elveția

Sponsorizare în valoare de 5000 Euro Prof. Înv. Pr. Crișan Maria

Proiect internațional – 
Educația 2000+

Un pas înainte pentru fiecare – finanțare 
în valoare de 14.960 RON Prof. Înv. Pr. Crișan Maria

Cerc Cerc de lectură Prof. Maria Hațegan;
 Prof. Simu Georgeta

Spectacol Balul Bobocilor 2010 Prof. Maria Hațegan, 
prof. Fica Nemeș

Proiect - parteneriat
Combaterea violenței și traficului de ființe 
umane

Consilier ed. 
Prof. Dancu Anna Maria

Proiect - parteneriat Prevenirea abandonului școlar Consiler ed. Prof. Dancu 
Anna Maria

Club Club Foto Jidvei Prof. Maria Hațegan
Proiect educațional Valentine`s Day Prof. Corbean Cristina

Proiect –parteneriat zonal În lumea minunată Origami

Prof. Înv. Pr. Maria Crișan
Prof. Înv. Pr. Livia Decean
Înv. Valeria Bucur
Prof. Înv. Pr,. Hârceagă 
Adriana
Înv. Mathe Ilze

Proiect parteneriat
Cu RoRec Romania

Trimite deșeurile la plimbare Prof. Dancu Anna Maria

Excursie Jidvei – Tg. Mureș
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 

        AN ȘCOLAR 2011 - 2012
Proiect parteneriat 
internațional

Asociația Gland, Elveția – Jidvei, România
– finanțare 5000 Euro 

Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Proiect educațional
Vrem să ne jucăm într-un mediu curat să 
sănătos

Prof. Ovidiu Stan

Poiect educațional
Martie mămico sărbătoare, sărbătoarea 
ta și-a primăverii.

Înv. Valeria Bucur

Parteneriat educațional cu 
I.M.Clain Blaj

Școla mea dragă 
Înstit. Mathe Ilze

Parteneriat educațional cu 
I.M.Clain Blaj

Uși deschise

Proiect național de 
ecologizare

Let`s do it Romania Prof. Anna Maria Dancu

Spectacol Balul Bobocilor Prof. Anna Maria Dancu
Prof. Marcu Claudia

Parteneriat educațional – 
SMURD Tg. Mureș

Acordarea primului ajutor 
Prof. Anna Maria Dancu

Parteneriat educațional – 
Dispensarul medical

Sănătatea alimentației –
 sănătatea minții

Parteneriat educațional – Campanie Antidrog
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Asociația Antridrog
Parteneriat educațional – 
Poliția comunală

Traficul de ființe umane

Parteneriat educațional – 
Poliția comunală

Spune STOP violenței

Parteneriat educațional – 
Sc Bosch Rexroth

Vizită de informare

Proiect educațional Valentine`s Day Prof. Corbean Cristina

Parteneriat educațional
Universitatea Agricolă 
Cluj - Napoca

Vizită de informae cl. XII -a Prof. Ofelia Bocai

Parteneriat educațional
Târgul ofertelor de muncă găzduit de 
Grup Școlar ”T. Cipariu” Blaj

Prof. Maria Hațegan
Parteneriat educațional – 
Sc. Gimn. Urecheni Neamț

Primăvara văzută de copii

Parteneriat educațional – 
GPP Jidvei - Biblioteca 
comunală

Cartea prietena copilului

Parteneriat educațional – 
GPP Jidvei – Biserica gr.-
cat. Jidvei

Credința și copiii

Ed. Lucia Boanea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina
Ed. Anica Belea
Ed. Cristina Boar
Pr. Ioan Roșca

Parteneriat educațional 
GPP Jidvei – LT Jidvei

Împreună spre binele copiilor
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Anica Belea

Proiect internațional – 
Lerning for forest society

Plant a tre from peace Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Proiect educațional Sintele Paști Instit. Cristina Boar

Proiect educațional Pompierii prietenii copiilor Instit. Cristina Boar

Proiect parteneriat 
Grădiniță - Școală

Pas cu pas spre viața de școlar

Ed. Lucia Boanea
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina
Ed. Cristina Boar

Proiect educațional Cartea prietena copilului

Ed. Lucia Boanea
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina
Ed. Cristina Boar

Serbări 
Vine Moș Crăciun
De ziua mamei
1 Iunie

Ed. Lucia Boanea
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina
Ed. Cristina Boar

Parteneriat educaționl Teatrul de păpuși ”Zburlici” – Tg. Mureș

Ed. Lucia Boanea
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina
Ed. Cristina Boar

                 AN  ȘCOLAR  2012 - 2013
Proiect parteneriat 
internațional

Asociația Gland, Elveția – Jidvei, România
– finanțare 5000 Euro 

Prof. Înv. Pr. Maria CrișanProiect internațional 
Educația 2000+

Un pas înainte pentru fiecare – finanțare 
14960 Lei

Proiect național Un calculator pentru fiecare elev

Proiect - parteneriat
Orientarea eficientă a tinerilor pe piața 
muncii

Prof. Carmen Stan

Parteneriat educațional – 
I.M.Clain Blaj

Marienstag – sărbători germane
Înv. Mathe Ilze

Proiect de voluntariat O școală frumoasă din mâini de copil

Proiect educațional – 
Poliția circulație rutieră 

Patrule școlare în acțiune Prof. Iorga Marius
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Alba Iulia
Proiect parteneriat – 
Biblioteca Comunală

În lumea minunată a literaturii
Prof. Înv. pr. Livia Decean

Spectacol 
Balul Bobocilor Prof. Marcu Claudia

Prof. Maria Hațegan
Parteneriat educațional – 
dispensarul comunal

Sănătatea alimentației – Sănătatea minții
Prof. Dancu Anna Maria

Proiect educațional Expoziție de mărțișoare

Prof. Maria HațeganSerbare Mărțișorul primăverii

Expozițe Felicitări de Paște, ouă încondeiate

Proiect educațional Valentine`s Day Prof. Corbean Cristina

Proiect educațional Ziua francofoniei Prof. Licinia Mihăescu

Proiect educațional Orientarea tinerilor pe piața muncii Prof. Dancu Anna Maria

Parteneriat educațional
Înființarea unei clase de dansuri 
populare

Prof. Stan Carmen
Primăria Jidvei
Centrul Cultural ”Augustin 
Bunea ”Alba Iulia

Proiect european 
POSDRU

EDSANO
Prof. Stan Carmen

Proiect internațional cu 
R. Moldova

Tabăra de cultură și civilizație 
românească

Proiect educațional Să ne cunoaștem trecutul Instit. Cristina Boar

Proiect educațional Comoara din bibliotecă - vizită Instit. Cristina Boar

Proiect educațional Micii ecologiști Instit. Cristina Boar

Proiect educațional Focul – prieten sau dușman? Instit. Cristina Boar

Proiect educațional Sărbătoare în grădiniță Instit. Cristina Boar

Proiect național POSDRU 
2013

Proiect Micul Print - Performante 
crescute pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar

Prof. Aurel Roșian
Prof. Claudia Marcu

Proiect educațional Noi suntem români Instit. Cristina Boar

Proiect educațional Când, um și de ce se întâmplă Instit. Cristina Boar

Proiect educațional Ziua porților deschise la cl. pregătitoare Instit. Cristina Boar

Proiect educațional Mândru că sunt român
Instit. Cristina Boar
Ed. Seicean Corina

Parteneriat educaționl
Grădiniță – Biblioteca 
comunală

Catrea prietena copiilor

Ed. Lucia Boanea
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina

Parteneriat educaționl 
Grădiniță - Școală

Adaptarea copiilor la regimul școlar

Ed. Lucia Boanea
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina

Parteneriat educațional
Grădiniță - Familie

Împreună pentru binele copiilor

Ed. Lucia Boanea
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 
Ed. Seicean Corina

Proiect educațional  Să nu uităm tradiția
Ed. Anica Belea
Ed.  Monica Oancea 

          AN ȘCOLAR 2013 - 2014

Proiect național educativ
Un pas înainte pentru fiecare, 
CEDU(finanțate 15.000 lei)

Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Proiect național Și eu pot! – Ateliere fără frontiere Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Proiect național Siguranța copiilor o prioritate! Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Proiect parteneriat local – 
Primăria Jidvei – Asociația 
Gland - Jidvei

Mai bine pentru elevii noștri! Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Proiect eucație pentru  
sănătate

Să învățăm  să creștem  frumoși și 
sănătoși

Ed. Bugnean Aurelia

Proiect educațional Micul  pieton Ed. Bugnean Aurelia

Jidvei/Alba - Str. Perilor Nr. 19
Tel-Fax- 0258881124; email: lic.jidvei@mail.ro; http://scoalajidvei.ro

Page 53

mailto:lic.jidvei@mail.ro


PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII - P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC
JIDVEI

Proiect parteneriat 
educațional

Viața între Grădiniță și Biserică Ed. Bugnean Aurelia

Proiect educațional Când/cum și de ce se întâmplă Ed. Bugnean Aurelia

Proiect educațional Excursie: Jidvei – Hunedoara – Hațeg Prof. Roșian Aurel

Proiect educațional – 
”Blajul ne dezvăluie istoria
sa”

Excursie Jidvei - Blaj Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Proiect educațional
Ecursie Jidvei – Praid – Sovata – Tg. 
Mureș

Prof. Înv. Pr. Maria Crișan

Proiect educațional Happy Halloween – expoziție de măști Prof. Corbean Cristina

Proiect educațional
Valentines Day-tradiții si obiceiuri anglo-
saxone. Prof. Corbean Cristina

Proiect educațional Ziua internaționala a Lb. străine Prof. Corbean Cristina

Proiect educațional

Etwinning Projects
- My  Ideal  School
- A walk through the Landscapes of 

Europe

Prof. Corbean Cristina

Proiect educaional – 
creație 

Bine ai venit primăvară! Ed. V-a Prof. Hațegan Maria

Proeict educațional – 
creație

Bucuria învierii lui Isus – ed. V-a Prof. Hațegan Maria

Proeict educațional Club Foto Jidvei Prof. Hațegan Maria

Proiect educațional Cerc de lectură- Tinere condeie Prof. Hațegan Maria

Proiect educaional – 
creație

Bucuriile iubirii – concurs județean Prof. Hațegan Maria

Proiect educațional Bogăția toamnei – concurs internațional Prof. Hațegan Maria

        An școlar 2014 - 2015
Proiect educațional Bucuriile iubirii – concurs județean

Prof. înv. pr. Decean Livia

Proiect educațional Ziua porților deschise – cl. pregătitoare

Parteneriat educațional Carte frumoasă cinste cui te-a scris

Proiect parteneriat În curând vom fi școlari

Proiect Ed. Internațional Educație fără frontiere

Simpozion Internațional Educația, fără frontiere - referat

Proiect parteneriat Campania Globală pentru educație

Proiect educațional Trebuiau să poarte un nume – 15 ianuarie-

Proiect educațional Martie, mămico sărbătoare – 

Proiect educațional
Pământul e în mâinile noastre – Ziua 
Pământului

Proiect educațional E ziua ta, copile – 1 iunie- Carnaval

Proiect  educațional Educație fără frontieren-simpozion-referat

Prof. înv. pr. Crișan Maria

Parteneriat educațional Junior Achivevement Romania- ”Noi înșine”

Parteneriat educațional ”Drumeții montane”-Gorj – ed. ecologică

Parteneriat educațional
Teatrele de păpuși Prichindelul Alba Iulia și
Zgribulici Tg. Mureș – ”În Lumea păpușilor
vii”

Parteneriat educațional
Biblioteca comunală Jidvei – ”Cartea 
prietena mea”

Parteneriat educațional
Org. ”Salvați copi” – Promovarea accesului 
la educație pentru toți copii

Prof. înv. pr. Crișan Maria
Prof. Stan Carmen
Prof. Roșian Aurel
Prpf. Corbean Cristina
Prof. înv. pr. Decean Livia

Simpozion CCD Alba
Ed. Pt. dezvoltare durabilă a României ăn 
context european Prof. înv. pr. Crișan Maria

Parteneriat 
Primăria Jidvei și Asociația Gland Elveția – 
finanțare lucrări curtea școlii

Prof. înv. pr. Crișan Maria
Prof. Stan Carmen

Proiect educațional 
-expoziție

Ingeri, Zmei și Joimănițe – cu Muzeul de 
Istorie Baj Prof. Mezei Iulian
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Proiect educațional Ziua internațională a limbilor străine Prof. Corbean Cristina

Proiect educațional Happy Halloween Prof. Corbean Cristina

Proiect educațional Valentines Day Prof. Corbean Cristina

Drumeție 
Să ne cunoaștem  localitatea în care 
ănvățăm Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Drumeție Vizita în livada bunicilor Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Proiect educațional Animalul meu preferat Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Proiect educațional Pământul planeta tuturor Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Proiect educațional Sunt curat, sunt sănătos! Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Drumeție Sunt prietenul pădurii. Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Serbare Vine, vine Moș Crăciun! Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Serbare 1 Decembrie Ziua Nașională a Romaniei Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Serbare Carnavalul personajelor magice Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Proiect parteneriat
Compania Pelerinii din Ploiești – teatru de  
păpuși Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Proiect parteneriat ”Carte frumoasă cinste cui te-a scris” Prof. înv. pr. Cipar Liliana

Proiect educațional Teatrul de păpuși Zgribulici Prof. înv. pr. Oancea 
Monica

Simpozion național
Metode și tehnici de evaluare în înv. 
preuniv.

Prof. înv. pr. Oancea 
Monica

Simpozion național Cei șapte ani de acasă! Prof. înv. pr. Oancea 
Monica

Proiect parteneriat Ziua Poliției Române Prof. înv. pr. Oancea 
Monica

Concurs Ziua Eminescu Prof. înv. pr. Oancea 
Monica

Drumeție Croitoria din sat Prof. înv. pr. Oancea 
Monica

Simpozion  Cei șapte ani de acsaă Prof. înv. pr. Oancea 
Monica

10.2.   Școala  Gimnazială  Bălcaciu  +  Grădinița  cu  program  prelungit
Bălcaciu

  10.2.1. Concursuri 

Tipul activității Denumirea activității Distincția
Numele și prenumele

cadrului didactic
coordonator

AN ȘCOLAR 2010 - 2011
Concurs internațional Matematică aplicată - Cangurul Participare 

Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs internațional EuroJunior Paricipare
Concurs internațional Media Kinder Participare
Festival internațional Copil ca tine sunt și eu Participare 
Concurs internațional Cele mai frumoase felicitări 

pentru ființa iubită
Participare 

Concurs internațional Primăvara Europeană Participare 
Concurs internațional Media Kinder Magazine Participare
Concurs internațional Expoziție de creație platică Premiul II Prof. Înv. Pr. Costea 

Nicoleta
Concurs interjudețean

Serbările primăverii
Premiul I

Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Premiul II

Concurs interjudețen
Dar din dar

Premiul I
Premiul II

Concurs național

Magia toamnei în ochi de copil

2  Premii I
Prof. Înv. Pr. Costea 
Nicoleta2 Premii II

2 Premii III
2 Premii I

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

1 Premiu II
1 Premiu III
2 Mențiuni
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Concurs interjudețen Participare 
Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs național
Mai – luna florilor, luna 
culorilor

Organizator 
Organizator Prof. înv. Pr. Petri Ana 

Dorina
Organizator Prof. Înv. Pr. Costea 

Nicoleta
Concurs național Mirajul Copilăriei Premiul II

Prof. Înv. Pr. Furdui LianaConcurs național Cangurul în lumea poveștilor Participare 
Concurs național

Cangurașul matematician
Participare 
Participare Prof. înv. Pr. Petri Ana 

DorinaConcurs național Cangurașul explorator Organizator 

Concurs național Poveștile cangurului
Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Participare Prof. înv. Pr. Petri Ana 

Dorina
Concurs național O ce veste minunată! Premiul I

Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs național Culori, bucurii, sărbători Participare 
Concurs naționalECO Pădurea în culori Participare 

Concurs național
Natura – infinită sursă de viață 
și inspirație

Participare 

Concurs național Cangurașul Explorator – 
organizator

Participare Prof. Înv. Pr. Costea 
Nicoleta

Concurs național Premiul I Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs național Cangurașul matematician Particpare Prof. Înv. Pr. Costea 

Nicoleta

Concurs național Magia toamnei în ochi de copil

1 Premiu I Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

1 Premiu II

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

1 Premiu III
1 Mențiune

Expoziție națională
Ziua internaționlă a păsărilor – 
Aiud

3 Premii III

Concurs național Lumina Învierii în ochi de copil 4 mențiuni Prof. înv. Pr. Costea 
Nicoleta

Concurs Visele copilăriei participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs local Bal mascat Participare Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Concurs local Cine știe răspunde! Participare Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Concurs zonal Micii artiști Participare Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

AN ȘCOLAR 2011 - 2012

Concurs interjudețean Pimăvara în sufletele copiilor
1 Premiu I

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

1 Premiu II
Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

Concurs național În lumea copiilor 1 premiu I
Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

Concurs – expoziție 
națională

Ziua internațională a păsărilor 1 Premiu III
Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

Concurs național Copilăria în magia culorilor
2 Premii I
1 Premiu II

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

Concurs internațional
Cu Europa la joacă – 
Euroșcolarul

1 Premiu 
special
1 Premiu I
11 Premii 

II
3 Premii III

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta 
Costea

Concurs național Mai – luna florilor Coordonator 

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta 
Costea

Concurs Diamantele și culorile pădurii Premiul II Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs  Copilul ăn lumea cuvintelor Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs Azi copii, mâine vedete Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs Euro Junior Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
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Concurs Mesaj de prietenie Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs național Poveștile Cangurului Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs național Mărțișorul –dar al primăverii Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs național Cangurașul matematician Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs național
Cu Europa la joacă – 
Euroșcolarul

Participare Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Concurs național Voinicel Participare Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Concurs național
Micul creștin – Asociația pt. 
Tineret ”Piciul”

Participare Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Festival național Bucuria copiilor Participare Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

AN ȘCOLAR 2012 - 2013
Concurs – expoziție 
națională

Ziua internațională a păsărilor 1 Premiu III
Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

Concurs intejudețean Bucuriile iubirii - Jidvei
2 Premii I
1 premiu II
1 Mențiune

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

Concurs interjudețean
Visuri de ccopil pe aripile 
toamnei – Râmnicu Sărat

2 Premii I
2 Premii II
1 Premiu III
1 Mențiune

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

Prof. înv. Pr. Nicoleta 
Costea

Concurs național Știu. Vreau să știu. Am învățat

2 Premii I
2 Premii II
2 Premii III
2 Mențiuni

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta 
Costea
Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs interjudețean Lasă-mi toamnă florile!
2 Premii I
2 Premii II
2 premii III

Prof. înv. Pr. Nicoleta 
Costea

Concurs național Mai – luna florilor Coordonator 

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta 
Costea
Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs interjudețean Dar din dar Premiul I Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs Călător prin Europa Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs Natura are suflet Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs național Poveștile Cangurului Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs național Cangurașul matematician Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs național
Iarna, în viziunea copiilor de 
pretutindeni Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs național
Mama, primăvara sufletului 
meu

Premiul II
Premiul III Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs național Plaiuri natale Mențiune Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs național Bucuria sărbătorilor de Paști Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs național
Eminescu – legenda sufletului 
românesc Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs județean Porni Luceafărul Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs național Ruti te învață lecții pentru viață Participare 
Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Concurs național
Din inima copilăriei ”Străbunii 
și urmașii noștri” Participare 

Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Concurs național Toți copiii sunt ai noștri Participare 
Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

 An  școlar 2013 - 2014

Concurs județean
Codul bunelor maniere

Premiul I
Adam Sorana
Apostoaie 
Andreea

Prof. Mezei Liliana

Premiul II Lazăr Maria Prof. Mezei Liliana

Premiul III Giurgiu 
Larisa

Prof. Mezei Liliana

Concurs național Scrisoare prietenului meu Mențiune Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Concurs național Sărbătorile de iarnă Participare Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
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Concurs  național Cercetător în devenire Mențiune Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Concurs județean Micul ecologist Participare Prof. înv. Pr. Nicoleta 
Costea

Concurs național Ziua Păsărilor Premiile II și 
III

Prof. înv. Pr. Nicoleta 
Costea

  An școlar 2014 - 2015

Expoziție națională
Ziua Păsărilor – creație 
artistică

Premiul III 
Stoia Lorena
Maria Prof. înv. Pr. Nicoleta 

Costea
Concurs național Bucuriile iepurașului Participare 
Concurs național Din suflet pentru mama Participare 
Concurs național Surprinde-l pe Moș Crăciun Participare 

Prof. înv. Pr. Petri Ana 
Dorina

Concurs național Din suflet pentru mama Participare 
Concurs național Bucuriile iepurașului Participare 
Concurs internațional Zâmbet de copil Participare 
Concurs național Bucuriile copilăriei Participare 
Concurs național - 
creație plastică

Ziua Păsărilor – aprilie 2015 participare

Olimpiada zonală Biologie - Lazăr Maria cl. VII Locul II Prof. Mezei Liliana

10.2.2 Proiecte  -  parteneriate  educationale 

Tipul activității Denumirea activității Coordonator
AN ȘCOLAR 2010 - 2011

Proiect educațional Pădurea – aurul verde
Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Prof. înv. Pr. Costea Nicoleta

Proiect educațional Cel mai frumos mărțișor – Ion Creangă
Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Costea Nicoleta

Proiect educațional 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române
Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Carnaval Carnavalul elevilor
Prof. înv. Pr. Costea Nicoleta

Parteneriat 
educațional

Punți între sat și oraș între Școala ”Andrei 
Șaguna” Deva și Școala cu cl. I – VIII Bălcaciu

Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Costea Nicoleta
Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Parteneriat 
Igiena – prietena copiilor partener Cabinet 
medic  de familie Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Simpozion 
internațional

Natura – prietena mea – Deva 2010

Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Costea Nicoleta

Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Conferință națională A învăța să înveți Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Proiect tematic Toamnă harnică și de toate darnică Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect național Popas în lumea poveștilor lui Ion Creangă Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Poriect educațional
Ion Creangă – un mărțișor pentru literatura 
română Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect educațional Pentru tine primăvară Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect național Să salvăm Planeta Albastră Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect educațional Sărbătorile românilor, prilej de bucurie Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Simpozion național Creativitate și inovație în înv. Centrat pe elev Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Simpozion național Natura prietena mea Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Simpozion național Poluarea Planetei-problema noastră a tuturor

Proiect educațional Săptămâna Națională  a siguranței rutiere

Patreneriat  
educațional

File de viță – file de carte

Parteneriat 
educațional

Porți către prietenie

Proiect educațional Strada – prieten sau dușman
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Proiect educațional Izvorul bunătății – semn al blândeții

Parteneriat 
educațional

Fără sănătate, totul este nimic

Proiect internațional Comenius

Simpozion 
internațional

SOS – Salvați Pământul

Simpozion 
internațional

Doar împreună reușim

Proiect educațional Grădinița, eu și familia mea Ed. Pinca Valerica

Parteneriat 
educațional

Micul creștin – Biserica Ortodoxă Bălcaciu
Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Parteneriat 
educațional

Vreau să fiu sănătos – Dispensarul medical

Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

AN ȘCOLAR 2011 - 2012

Proiect educațional
E ziua ta mămico, sărbătoare, sărbătoarea ta și 
a primăverii

Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Proiect educațional Paștele, - cea mai mare sărbătoare creștină Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Proiect educațional Bună ziua, nene Iancule Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Proiect educațional 1 Decembrie – Ziua Națională a României Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Proiect educațional Ziua copilului – 1 Iunie Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Proiect educațional Clasa din vecini
Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Carnaval Carnavalul elevilor
Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Simpozion 
internațional

Tendințe noi în demersul instructiv – educativ 
actual Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Parteneriat 
educațional – 
Dispensarul medical

Fructele și legumele izvor de sănătate Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Parteneriat 
educațional

Lumea copiilor Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect educațional Școala părinților Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Simpozion 
internațional

Natura – prietena mea – Deva 2010 Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Voluntariat Voluntar de Crăciun Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

voluntariat Expo Voluntariat Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Conferință națională Învățământul virtual Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect parteneriat Eco Art Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect parteneriat Adaptarea copiilor laa regimul școlar 
Ed. Torco Renata
Ed. Popa Viorica

Parteneriat 
educațional

Să fim prieteni! – Grădinița Izvoarele Blaj Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Parteneriat 
educațional

Să ocrotim pădurea - OS Sebeș Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Parteneriat 
educațional

Stomatologul ne sfătuiește – Cabinet 
stomatologic

Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

AN ȘCOLAR  2012 – 2013

Proiect educațional
E ziua ta mămico, sărbătoare, sărbătoarea ta și 
a primăverii

Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Proiect educațional Paștele, - cea mai mare sărbătoare creștină
Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Proiect educațional 1 Decembrie – Ziua Națională a României
Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea
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Carnaval Carnavalul elevilor Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Simpozion național Copilul meu, prioritatea mea – Timișoara Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Simpozion județean Siguranța rutieră și copii Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Proiecr educațional Pași spre clasa a V-a Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Simpozion 
internațional

Natura – prietena mea – Deva 2010 Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Simpozion național 22 Mai ziua internațională a biodiversității Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Simpozion național Satul românesc – izvor de obiceiuri și tradiții Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Conferință națională Învățământul virtual Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Simpozion 
internațional

Creativitatea – un imperativ mereu actual în înv.
contemporan Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect național Scrisoare de la prietenul meu Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect național Meleagurile natale Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect național Cercetători în devenire Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect național Autoportretul Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect educațional Satul românesc – izvor de tradiții și obiceiuri Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Simpozion 
internațional

Artă, cultură, tradiție în Europa Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Simpozion 
internațional

Copil ca tine sunt și eu Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect educațional Plant for tree Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect parteneriat Copacul prieteniei Ed. GPP Bălcaciu

Parteneriat 
educațional

Circulăm corect – Poliția rutieră Jidvei
Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Parteneriat 
educațional

Mâine vom fi școlari - Școala Gimnazială 
Bălcaciu

Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

Parteneriat 
educațional

Învăț să dăruiesc – Casa de copii Blaj
Ed. Pinca Valerica
Ed. Bărbat Marioara

   AN ȘCOLAR 2013 - 2014

Proiect internațional Plant fre for pace Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect național Ziua mediului  - 5 octombrie Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect judean Căldura sufletească Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect național Voluntar de Crăciun Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect educațional Ziua Unirii Prof. Înv. Pr. Furdui Liana

Proiect educațional Ziua Femeii
Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Prof. înv. pr. Costea Nicoleta

Proiect educațional 1 Iunie – Ziua copilului
Prof. Înv. Pr. Furdui Liana
Prof. înv. pr. Costea Nicoleta

Proiect educațional Ziua Națională a României Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

    AN ȘCOLAR 2014 - 2015

Proiect național Evaluarea în înv. Preșcolar/primar

Prof. înv. Pr. Petri Ana Dorina

Simpozion național Cei șapte ani de acasă

Simpozion național Colaborare grădiniță - școală

Proiect educațional 
internațional

Educație fără frontiere

Simpozion național
Activități metodice și educative dedicate zilei de
1 iunie

Simpozion național Cei șapte ani de acasă
Prof. înv. Pr. Nicoleta Costea

Simpozion național Schimb de experiență cu grădinița
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Proiect educațional Carnavalul elevilor Toate cadrele didactice ale 
școlii

10.3    Școala  gimnazială  Veseus  +  Gradinita  cu  program normal
Veseuș

Tipul activității
Denumirea
activității Distincția

Numele și prenumele
cadrului didactic

coordonator
CONCURSURI  

Concurs național
2010

Împreună pentru un 
mediu mai curat Premiul II Prof. înv. Pr. Bartha Violeta

Concurs național
2011

Euroșcolarul Participare 
Prof. înv. Pr. Bartha Violeta
Instit . Câmpian Ovidiu

Concurs intejudețean 
2011

Bucuriile iubirii - Jidvei Premiul III Prof. înv. Pr. Bartha Violeta

Concurs național 
2011- Slobozia

Mărțișorul  - simbolul 
candorii 

2 Premii I
3 Premii II Instit . Câmpian Ovidiu

Conncurs național 
2012

Mai – luna florilor
Premiul II
Premiul III Prof. înv. Pr. Bartha Violeta

PROIECTE – PARTENERIATE EDUCAȚIONALE

Serbare 
1 Decembrie – ziua 
tuturor românilor Participare

Prof. înv. Pr. Bartha Violeta
Instit . Câmpian Ovidiu
Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Instit. Stan Maria

Serbare Sara Crăciunului nost Participare 

Prof. înv. Pr. Bartha Violeta
Instit . Câmpian Ovidiu
Prof. Înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Instit. Stan Maria

Serbare 8 martie – Ziua Mamei

Prof. înv. Pr. Bartha Violeta
Instit . Câmpian Ovidiu
Prof. Înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Instit. Stan Maria

Proiect educațional Sărbătorile primăverii Prof. Înv. Pr. Fekete 
Nicoleta

Proiect educațional 
2012

Toamnă harnică, toamnă 
darnică

Instit. Stan Maria

Proiect educațional 
2012

Halloween 
Instit. Stan Maria
Instit . Câmpian Ovidiu
Prof. înv. Pr. Bartha Violeta

Proiect educațional 
2012

Cum circulăm corect Instit. Stan Maria

Proiect educațional 
2013

Mihai Eminescu – 
Luceafărul poeziei

Instit. Stan Maria

Proiect educațional 
201

Hai să dăm mână cu 
mână

Instit. Stan Maria

Proiect educațional 
2012

Sănătatea bunul cel mai 
de preț

Instit. Stan Maria

Proiect educațional 
2012

Învierea Domnului – Vine 
iepurașul

Instit. Stan Maria

Proiect educațional 
2012

Suntem copii europeni Instit. Stan Maria

Proiect educațional 
2012

Vine vacanța mare – Gala 
premianților

Instit. Stan Maria
Prof. înv. Pr. Bartha Violeta
Instit . Câmpian Ovidiu
Prof. Înv. Pr. Fekete 
Nicoleta

Excursie 2010 Veseuș - Praid Vizitare 
obiective

Prof. înv. Pr. Bartha Violeta

Excursie 2011 Veseuș - Blaj Vizitare 
obiective

Prof. înv. Pr. Bartha Violeta
Instit . Câmpian Ovidiu
Prof. Înv. Pr. Fekete 
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Nicoleta
Instit. Moarariu Doina

Excursie 2012 Veseuș - Târgu Mureș
Vizitare 
obiective

Prof. înv. Pr. Bartha Violeta
Instit.  Săcui Gabriela
Prof. Marius Iorga

   AN ȘCOLAR 2013 - 2014

Proiect educațional Culorile Toamnei Creație plastică Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Fekete Nicoleta

Proiect educațional Halloween Creație măști Inst. Stan Maria Ioana

Proiect educațional 1 Decembrie Evocare
Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

Proiect educațional Mihai Eminescu Concurs recitare
Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

Proiect educațional 
Sănătatea bunul cel mai 
de preț 

Informare-
concurs

Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

Proiect educațional 
8 Martie – Sărbătoarea 
mamelor Serbare 

Prof. Înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

Proiect educațional Povești românești 
Șezătoare  
literară

Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

Proiect educațional Sărbătoarea paștelui

Concurs de 
pictură
Incondeiatul  
ouălor

Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

Proiect educațional 1 IUNIE – ziua copilului 
Jocuri și 
concursuri

Prof. Înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

Proiect educațional Bucuriile primăverii Creație Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta

Proiect național Ziua porților deschise Informare Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta

Proiect  educațional Hai să muncim împreună Educativ 

Prof. Înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

Proiect educaional Halloween Educativ Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta

Proiect educațional Serbare de Crăciun Se bare 

Prof. Înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Stan Maria Ioana
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela

An școlar 2014 - 2015
Proiect educațional Culorile toamnei Educativ Înv. Stan Maria

Proiect educațional Halloween Informare 

Inv. Stan Maria
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela
Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Zdrenghea Maria

Proiect educațional
1 Decembrie –Ziua 
Naționalăa României  Educativ

Inv. Stan Maria
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela
Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Zdrenghea Maria

Proiect educațional Vine Crăciunul Eucativ Inv. Stan Maria
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Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela
Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Zdrenghea Maria

Proiect educațional
Mihai Eminescu 
-Luceafărul poeziei 
Românești

Educativ 

Inv. Stan Maria
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela
Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Zdrenghea Maria

Proiect educațional
Sănătatea bunul cel mai 
de preț

Informare Inv. Stan Maria

Proiect educațional
8 Martie – Sărbătoarea 
mamelor de pretutindeni

Serbare 

Inv. Stan Maria
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela
Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Zdrenghea Maria

Proiect educațional În lumea poveștilor Educativ Inv. Stan Maria

Proiect educațional Ne exprimăm prin artă Activități 
artistice

Inv. Stan Maria

Proiect educațional
O minte sănătoasă într-un
corp sănătos

Informare Inv. Stan Maria

Proiect educațional Ce ne aduce Iepurașul Activități 
artistice

Inv. Stan Maria
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela
Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Zdrenghea Maria

Proiect educațional
 Iunie – Ziua 
internațională a copilului

Activități 
artistice

Inv. Stan Maria
Inst. Cîmpian Ovidiu
Inst. Săcui Gabriela
Prof. înv. Pr. Fekete 
Nicoleta
Inst. Zdrenghea Maria

Proiect educațional Vine vacanța mare Gala 
premianților

Inv. Stan Maria

Simpozion național
Metode și tehnici de 
evaluare în înv. 
preuniversitar

Participare Inv. Stan Maria

Proiect național Cei șapte ani de acasă Activ. aplicative Inv. Stan Maria

Proiect educațional
Colaborarea școală - 
grădiniță

Activ. aplicative Inv. Stan Maria

Proiect educațional Haloween Activ. artistice Prof. înv. pr. Fekete 
Nicoleta

Simpozion național

Familia - rolul și 
importanța sa ăn 
dezvoltarea abilității 
socio- emoțională a 
copilului

Participare 
Prof. înv. pr. Fekete 
Nicoleta

Simpozion 
internațional

Metode și tehnici  de 
evaluare în învățământul 
preuniversitar

Participare
Prof. înv. pr. Fekete 
Nicoleta

Simpozion 
internațional

Cei șapte ani de acasă Participare Prof. înv. pr. Fekete 
Nicoleta

Serbare Ziua mamei Activ. artistice Prof. înv. pr. Fekete 
Nicoleta

Drumeție Excursie la Jidvei Activ. aplicative Prof. înv. pr. Fekete 
Nicoleta

Serbare Ziua copilului Activ. artistice Prof. înv. pr. Fekete 
Nicoleta

          
10.4  Școala primară Feisa +Grădinița cu program normal Feisa 
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Tipul activității Denumirea activității Distincția
Numele și prenumele

cadrului didactic
coordonator

Concursuri

Concurs Poveștile Cangurului
Participare 19
elevi

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Concurs Satul copilăriei mele 2 Premii 2
Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Concurs 
Concurs de biciclete 
Campionii

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina
Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Concurs internațional
Cu Europa la joacă – 
Euroșcolarul 21 elevi

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiecte – parteneriate educaționale

Proiect educațional Voinicelul Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional În lumea poveștilor Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional
Sănătatea – comoara cea 
mai de preț

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional Să ne aniversăm colegii Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional
Spectacol 

Ziua națională a României Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional 
Spectacol 

Unirea Principatelor 
Române

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional
Spectacol 

Ziua internațională a 
copilului

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina
Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Proiect educațional Clasa mea frumoasă! Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional
Să ne cinstim Luceafărul 
poeziei românești 

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional Să ne aniversăm colegii Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional Ne jucăm, ne recreem Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional Ziua mondială a Pământului Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional
Să ne aniversăm colegii  
Iunie – Ziua internațională 
a copilului

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Proiect educațional Să ne cunoaștem mai bine Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina

Serbare Vine Moș Crăciun 

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina
Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Serbare E ziua ta mămico

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina
Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Concurs de biciclete Campionii 1 Iunie Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Parteneriat 
educațional

Pas cu pas spre viața de 
școlar

Școala + 
Grădinița

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina
Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Teatru de păpuși În lumea poveștilor Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Parteneriat 
educațional

Nașterea Domnului
Grădinița + 
Biserica 
ortodoxă

Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia
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Proeiect educațional
Omagiu eroilor – depunere 
de coroane de flori

Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Serbare Grădiniță bun rămas Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Proiect educațional 
Vine vacanța mare – Gala 
premianților

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina
Ed. Barbu Silvia
Ed. Popa Silvia

Proiect educațional Școala fără ghiozdan Școala altfel

Prof. înv. Pr. Avram Paula
Prof. înv. Pr. Stanciu Adina
Prof. Iorga Marius
Prof Corbean Cristina

10.5.    Școala primară Căpâlna de Jos– 
          Grădinița cu program normal Căpâlna de Jos
    10.5.1. Concursuri  - proiecte – parteneriate educaționale 

Tipul activității Denumirea activității Distincția
Numele și prenumele 
cadrului didactic 
coordonator

An școlar 2011 - 2012

Concurs național
Cu Europa la joacă - Micul 
creștin

2 Premii II
2 Premii III
3 Mențiuni
1 Cadou surpriză

Instit. Cipar Mihaela

Proiect 
educațional
Spectacol 

Ziua națională a României
Instit. Cipar Mihaela
Instit. Fodor Cristian 
Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional 
Spectacol 

Unirea Principatelor 
Române

Instit. Cipar Mihaela
Instit. Fodor Cristian 
Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional
Spectacol 

Ziua internațională a 
copilului

Instit. Cipar Mihaela
Instit. Fodor Cristian 
Ed. Bugnean Aurelia

Serbare Vine Moș Crăciun 
Instit. Cipar Mihaela
Instit. Fodor Cristian 
Ed. Bugnean Aurelia

Serbare E ziua ta mămico
Instit. Cipar Mihaela
Instit. Fodor Cristian 
Ed. Bugnean Aurelia

Serbare Grădiniță bun rămas Instit. Fodor Cristian 
Ed. Bugnean Aurelia

           An școlar 2013 - 2014
Proiect 
educațional

Carnavalul Toamnei Expoziție Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

Happy Halloween Expoziție decoruri și 
măști

Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

1 Decembrie Serbare 
Ed. Bugnean Aurelia
Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Iată vin colindători! Recital de Colinde Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

Săniuța buclucașă Concurs de săniuțe Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

De vorbă cu medicul Vizită și discuții Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

1 Martie – mărțișor Expoziție Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

8 Martie – ziua mamei Serbare Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

Din străbuni comori 
păstrate

Vizită la muzeu Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

Copilărie – vis de bucurie Serbare Ed. Bugnean Aurelia

Proiect 
educațional

Cum circulăm ? Activ. practice Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Știu să fiu sănătos! Vizita la dispensar Instit. Cipar Liliana
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Proiect 
educațional

SOS – Pădurea plămânul 
verde

Acțiuni practice Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

SOS – Pământul planeta 
tuturor

Aplicații Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Eminescu - Luceafărul Recitare poezie Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

24 Ianuarie - Unirea Serbare Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Ziua eroilor Depunere de coroane Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

In așteptarea lui Moș 
Crăciun

Sebare Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Te iubesc măicua mea Serbare Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Copilărie dar neprețuit Serbare Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Săniua fuge Concurs Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Cel mai bun povestitor Concurs Instit. Cipar Liliana

Proiect 
educațional

Cine știe câștigă Concurs Instit. Cipar Liliana

11.Curriculum la decizia școlii 
 

Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele
opţionale oferite elevilor în cadrul  curriculum-ului  la decizia şcolii  şi  curriculum-ului  în
dezvoltare locală. 

În cadrul şcolii au fost propuse și realizate în perioada 2010 – 2013  următoarele
discipline opționale și de curriculum la decizia școlii: 

11.1 Grădinița cu Program Prelungit  Jidvei   

Clasa/grup
a Denumire CDS

Cadru
didactic

propunător
Observații

Mare Ecogrădinița Belea Anica

11.2 Grădinița cu Program Prelungit  Bălcaciu 
Clasa/grup

a
Denumire CDS Cadru didactic

propunător
Observații

Mică Lumea poveștilor Popa Viorica
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11.3 Liceul Tehnologic Jidvei
Clasa/grup

a
Denumire CDS Cadru didactic

propunător
Observații

I - VIII Prietenul meu calculatorul Roșian Aurel Grupe 
V-VIII Matematică  distractivă Săbăduș Maria Grupe 
V-VIII Ansamblu coral Rusan Ioan Grupe 
V - XII Educație pentru sănătate Dancu  Anna  -

Maria
Grupe 

11.4 Școala Gimnazială Bălcaciu
Clasa/grup

a Denumire CDS
Cadru didactic

propunător Observații

I - VIII Prietenul meu calculatorul Roșian  Aurel,  Cîrnaț
Rodica

Grupe 

cl.Preg -  I  -
IV

Lumea copiilor Petri  Dorina,  Furdui
Liana

cl. III - a Caligrafie Costea Nicoleta

11.5 Școala Gimnazială Veseuș

Clasa/grup
a

Denumire CDS Cadru didactic
propunător

Observații

V-VIII Istoria Rromilor Manta Cecilia Grupe 
I-VIII Prietenul meu calculatorul Roșian  Aurel  Roșca

Iuliana
Grupe 

V - VIII Ansamblu sportiv Gașpar Andrei Grupe
Cl  preg. Micii artiști în lumea teatrului Fekete Nicoleta
Cl. II Folclorul copiilor Câmpian Ovidiu

11.6 Școala Primară Feisa
Clasa/grup

a
Denumire CDS Cadru didactic

propunător
Observații

Preg – I - III Literatură pentru copii Avram Paula cl. simultane

12 . Curiculum pentru dezvoltare locală
 
În  învăţământul  tehnic  proiectarea  curriculumului  se  subsumează  principiilor  de

proiectare  ale  curriculumului  naţional,  dar  este  determinată  de  cele  două  scopuri
fundamentale specifice dezvoltării de curriculum:

1.  dobândirea  de  către  absolvenţi  a  competenţelor  profesionale  necesare  pentru
adaptarea în prezent şi mai ales în viitor la cerinţele unei pieţe a muncii aflate intr-o
continuă şi rapidă schimbare;

2.  dobândirea  de  către  absolvenţi  a  acelor  competenţe-cheie  transferabile  necesare
pentru integrarea socială ca şi pentru integrarea rapidă şi cu succes pe piaţa muncii.

Curriculumul în dezvoltare locală (CDL) constituie oferta curriculară specifică fiecărei
unităţi
de  învăţământ  şi  este  realizat  în  parteneriat  cu  agenţii  economici.  Prin  această  ofertă
curriculară,  Liceul  tehnologic  Jidvei   asigură  cadrul  necesar  adaptării  pregătirii
profesionale a elevilor la cerinţele pieţei muncii locale şi judeţene.

Proiectarea  şi  evaluarea  curriculumului  în  dezvoltare  locală  implică  angajarea
partenerilor sociali (agenţi economici, asociaţii şi organizaţii locale ale angajatorilor şi/sau
ale angajaţilor) în procesul de identificare a competenţelor specifice pieţei forţei de muncă
locale şi a situaţiilor de învăţare oferite elevilor.

Astfel în cadrul liceului nostru se desfășoaare următoarele ore de CDL:

Jidvei/Alba - Str. Perilor Nr. 19
Tel-Fax- 0258881124; email: lic.jidvei@mail.ro; http://scoalajidvei.ro

Page 67

mailto:lic.jidvei@mail.ro


PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII - P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC
JIDVEI

Clasa/grup
a

Denumire CDS Cadru didactic
propunător

Observații

a IX-a Tehnologii agricole Handrea Ana Maria
a  X-a Producerea materialului săditor Domșa Tamara

a XI-a Organizarea exploatării agregatelor  şi 
instalaţiilor utilizate în horticultură

Domșa Tamara
Handrea Ana Maria

a XII-a Managementul exploatației agricole Domșa Tamara
Handrea Ana Maria

13.  Materiale  și  resurse didactice
Liceul Tehnologic  și unităţile aparţinătoare sunt dotate cu aparatură electronică după

cum urmează :
Unitatea Calculato

r
Lapto
p

Copiator Videoproiecto
r

Scane
r

Imprimanta

Liceul Tehnologic Jidvei 54 4 2 3 2 5
GPP Jidvei 5 2 2 2
Sc. Gimnazială Bălcaciu 15 1 1 1 1 1
Sc.Primară Feisa 10 1 1
Sc.Gimnazială Veseuș 15 1 1 1 1 1

 Biblioteca şcolara dispune de un fond de carte de 10164 volume, beletristica din
literatura  romana  si  universala,  literatura  pentru  copii,  domeniul  tehnic  si  materiale
auxiliare, satisfăcând cerinţele elevilor.

14. Consilierea și orientarea profesională
Consilierea și orientarea școlară a elevilor dispune de numeroase resurse privind

oferta educaţională.
S-au desfăşurat activităţi diverse, de orientare şi consiliere în carieră, de cunoaştere a 

personalităţii, de prevenire şi combatere a violenţei, a consumului de droguri, promovarea 
unui stil de viaţă sănătos de către profesorii diriginți și consilierul educative al școlii prin 
activitățile propuse în cadrul activităților extracurriculare.

Cadrele didactice au o bună pregătire profesională, iar profesorii diriginţi se află într-o
continuă  perfecţionare  în  domeniul  consilierii  şi  orientării  şcolare  şi  profesionale;
activităţile didactice de consiliere şi orientare şcolară şi profesională a elevului au ca scop
stimularea capacităţii de alegere a carierei potrivite ;

Prezentările  de  broşuri,  afişe,  pliante,  buletine  informative,  etc.  Din  oferta
educaţională sunt adresate elevilor, părinţilor şi întregii comunităţi ;

Baza materială adecvată, cu numeroase materiale didactice diversificate ca :
broşuri, culegeri publicate sau elaborate de profesori, revista şcolii “Adolescentul”,
laboratoare AEL , CD-uri cu  lecţii pe diferite arii curriculare; baza informaţională
oferă prin reţeaua de calculatoare accesul tuturor (elevi şi profesori) la reţeaua
Internet, Tablă interactivă

Activităţile desfăşurate au avut în vedere:
 prevenirea comportamentelor deviante şi violente;
 combaterea consumului de droguri şi băuturi alcoolice;
 consilierea situaţiilor cu risc de manifestare de acte suicidale;
  adaptarea elevilor la exigenţele învăţământului liceal, în special a celor de 

clasa a IX-a;
 realizarea unor şedinţe de lucru (consilii ale clasei) pentru identificarea şi 

monitorizarea elevilor  cu cerinţe educative speciale (adaptare curiculară);
 participarea la activitatea de orientare profesională organizată de Agenţia 

Judeţeană a Forţei de Muncă Alba.                                                                         

15. Relația  cu  familiile  elevilor
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Din anul  2008 există  în  școală  Asociația  de Părinți  care se  implică  activ  în
luarea deciziilor atât la nivelul claselor cât şi la nivelul şcolii.

Informarea si formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea copilului
presupune,  cel  puţin,  ca  fiecare  părinte  să  cunoască:  obligaţiile  legale  privind
educaţia  copilului;  drepturile  de  care  dispune  pentru  educaţia  copilului;
importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; metodele de colaborare
cu şcoala.  În  acest  scop se  realizează  permenent   un  dialog între  profesori  si
părinţi pentru că părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistenta
necesară.

Au fost încheiate Contracte de parteneriat  școală – familie, motivul principal
pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă
succes  la  şcoală  şi,  mai  târziu,  in  viaţă.  Atunci  când  părinţii,  elevii  si  ceilalţi
membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în
jurul elevilor o comunitate de suport care începe sa funcţioneze. Parteneriatele
trebuie văzute ca o componentă esenţiala în organizarea şcolii şi a clasei de elevi.
Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional
sau o problemă de natura relaţiilor publice.

Colaborarea  dintre  şcoală  şi  familie  presupune  nu  numai  o  informare
reciprocă cu privire  la  tot  ceea ce ţine de  orientarea copilului  ci  şi  înarmarea
părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această acţiune.

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în
formarea  la  copii  a  conduitei  favorabile,  a  unui  stil  de  viaţă  sănătos  mintal,
emoţional,  fizic  şi  socio-moral  am urmărit  implicarea  familiei  şi  a  comunităţii.
Familia  reprezintă  elementul  cheie  în  socializarea copilului  cu ceilalţi  copii  din
clasă fiind consultată cu privire la  activităţile educative (extracurriculare)  şi  cu
privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii .

 Parteneriatul  are  un  rol  deosebit  în  funcţionarea  şcolii,  în  îndeplinirea
obiectivelor acesteia şi se poate realiza astfel:

 Ajută profesorii în  munca lor
 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor
 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar
 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor
 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor
 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii
 Oferă servicii şi suport familiilor
 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală
 Ajută la managementul şcolii

16. Harta parteneriatelor la Liceul Tehnologic Jidvei
 

Parteneriatele cu agenţii economici sunt deschise spre necesităţile şcolii, există o
bună  colaborare  şi  înţelegere,  susţinând  şcoala  prin  diverse  activităţi  şi  forme  de
sponsorizare în :

 Parteneriate educaționale privind practica elevilor de liceu la SC Jidvei SRL;
 activităţile artistice sărbătorile de Crăciun, serbarea de Paște - când copiii primesc

pungi cu dulciuri sponsorizate de SC JIDVEI.
 dotare, bază materială ( mobilier, rechizite, şcolare) ;

Unitatea de 
învățământ

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI

Localitatea, 
adresa, tel., 
fax., e-mail, 
pagina web.

Jidvei, jud. Alba, str. Perilor, nr. 19, tel/fax. 0258/881124, 
email:lic.jidvei@mail.albanet.ro,lt.jidvei@gmail.com, http://www.scoalajidvei.ro/ ;  
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Director – tel.
e-mail

STAN CARMEN; TEL. 0721262412; e-mail: stan_carmen@yahoo.com

Director.adj – 
tel. E-mail

DANCU AUREL: tel. 0725925650; e-mail: aureldancu@yahoo.com

Domeniul de
formare

profesională

Calificare
a 

Număr
de elevi

lcolarizaț
i

Denumirea
partenerului de

practică

Nr.elevi
repartizaț

i

Reprezentant
legal/persoană

de contact
Observații

Resurse 
naturale și 
protecția 
mediului

Tehnicia
n 
horticol

127 SC. JIDVEI.SRL 127

16.1.  Parteneriatul cu CCD Alba 

Privind parteneriatul cu CCD-ul se poate spune că:
 oferă periodic şanse şi condiţii superioare de formare continuă a cadrelor didactice;
 asigură dotarea cu o parte din necesarul de materiale pentru organizarea cursurilor de

perfecţionare a cadrelor didactice, respecializare sau chiar o a doua specializare;
 creează  posibilităţi  de  colaborare  privind  consilierea  şi  orientarea  şcolară  şi

profesională,  monitorizarea  absolvenţilor  învăţământului  gimnazial  şi  cuprinderea
acestora în forme educaţionale de tipul liceelor şi grupurilor şcolare.

16.2 Colaborarea cu Poliția și Dispensarul medical

 Colaborarea  cu  Poliţia comunei  se  desfăşoară  în  cele  mai  bune  condiţii,  fiind
prezenţi  activ  în  viaţa  şcolii  deşi  nu  există  abateri  disciplinare  grave  în  şcoala
noastră. Există un acord pe parteneriat si un plan comun de acțiune

 Poliţia  răspunde cu promptitudine  ori  de  câte  ori  este  chemată  şi  se  implică  în
activităţile organizate de şcoală;

 În  ceea  ce  priveşte  dispensarul  uman,  colaborarea  se  face  în  cele  mai  bune
condiţii, participând la activităţile practice şi de informare a programelor educative,
existând acţiuni  de  prevenire  şi  combatere a  diferite  boli  şi  dotări  la  nevoie  cu
materiale sanitare.

17  ANALIZA PEST

DOMENII DE
REFERINȚĂ

SITUAȚIA EXISTENTĂ
FAVORABIL NEFAVORABIL

Contextul POLITIC  Existenţa politicilor educaţionale la 
nivel local. 

 Descentralizarea structurilor de 
decizie. 

 Frecvente schimbări în 
domeniul legislativ al 
educației;
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 Distribuţie puterii între partide 
politice la nivel local. 

Contextul ECONOMIC 

 Creşterea potenţialului economic a 
zonei

 Existenţa unor agenţi economici 
care ajută şcoala.

 Repartizarea de la buget a resurselor
financiare pentru şcoală. 

 Descentralizarea sistemului de 
învăţământ înseamnă implicit şi 
creşterea influenţei comunităţii 
locale asupra unităţilor şcolare: 
şcoala îşi va elabora oferta 
educaţională pe baza nevoilor şi a 
cererii de educaţie exprimată de 
comunitate

 Individualizarea ofertei 
educaţionale a unităţii şcolare în 
funcţie de necesităţile reale ale 
comunităţii, pe de o parte, şi de 
condiţiile concrete (financiare, 
geografice şi de mediu) în care 
funcţionează unitatea şcolară, pe de 
altă parte

 Plecarea la muncă în 

străinătate a părinţilor elevilor.
 Şomajul ridicat. 
 Nivel de trai scăzut pentru 1/3 

dintre locuitori. 

Contextul SOCIAL 

 Colaborarea excelentă cu 
comunitatea locală. 

 Selectarea influenţelor pozitive pe 
care mijloacele mass-media le 
transmit. 

 Existenţa unui spirit comunitar. 
 Creşterea motivaţiei pentru 

învăţătură. 
 Existenţa unei strategii de 

dezvoltare a unui învăţământ 
incluziv. 

 Lipsa educaţiei în unele 
familii. 

 Asistenţă socială precară. 
 Educaţia nu este văzută ca un 

mijloc de promovare socială. 

Contextul 
TEHNOLOGIC 

 Existenţa unor laboratoare 
amenajate corespunzător: fizică, 
chimie, biologie, TIC,; 

 Existenţa internetului. 
 Existenţa aparaturii audio – vizuale 

ce poate fi folosită la activităţi 
educative extracurriculare. 

 Toate cadrele didactice au absolvit 
cursuri de pregătire – informatică. 

 Existenţa unor tehnologii 
învechite. 

 Rezistenţă la pătrunderea unor 
abordări moderne a actului 
didactic. 

18.  Analiza SWOT

18.1 . Şcoala

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 autorizaţia sanitară de funcţionare;
 centru de execuţie bugetară din zonă În

 familii dezorganizate
 părinți plecaţi în străinătate la 
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mediul rural ( 5 şcoli,5 grădiniţe );
 stabilirea opţionalelor în concordanţa cu

nevoile  şi  opţiunile  elevilor  şi  ale
părinţilor ( CDŞ la clasele I-VIII) ;

 Şcoala dispune de personal calificat în 
general de resurse umane de valoare

 Personalul secretariat specializat în 
utilizarea calculatorului. 

 Media de vârstă a colectivului este sub 40
ani – vârstă propice afirmării profesionale
depline;

 existenţa laboratorului AEL ;
 procurarea  manualelor  la  cererea

profesorilor;
 participarea Comitetului  Reprezentativ al

Părinţilor  şi  a  Consiliului  Consultativ  al
Elevilor, în luarea deciziilor şcolare;

 preocupări constante pentru promovarea
imaginii şcolii ;

 activitatea managerială este centrată atât
pe  prestator  (şcoală-profesori)  cât  şi  pe
client  (elev  -  Consiliul  Consultativ  al
Elevilor);

munca
 comoditatea unor cadre didactice, 

viziunea   rutinieră  uneori, lipsa 
spiritului de echipă;

 nefinalizarea schimbului de generaţii
în colectivul de cadre didactice;

 Neimplicarea tuturor angajaţilor la 
nivelul maxim în realizarea sarcinilor
de serviciu;

 Neîmpliniri în activitatea de formare 
continuă;

 Nesincronizarea activităţilor de 
întreţinere a bazei materiale cu 
celelalte unităţi şcolare din cadrul 
structurii școlare

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 accesul la programe de finanţare pentru

dezvoltarea şcolilor din mediul rural;
 sprijinul  Consiliului  Local  pentru

derularea proiectelor şi subproiectelor;
 agenti  economici  puternici  care

sponsorizează activităţile şcolilor;
 Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi

diversificat;
 Încheierea de contracte cu agenţii 

economici în vederea realizării de fonduri 
extrabugetare prin folosirea adecvată a 
spaţiului ;

 Modernizarea bazei materiale existente;
 Adoptarea unui stil managerial adecvat;
 Realizarea unei autonomii financiare pe 

anumite direcţii;
 Obţinerea de rezultate deosebite în 

concursurile şcolare;
 Realizarea unor parteneriate cu diverse 

organisme locale,
 Introducerea unităţii şcolare în circuitul 

internaţional şcolar prin realizarea unor 
programe educaţionale cu unităţi şcolare 
din Comunitatea Europeană;

 Creşterea numărului de elevi din „zonă 
foarte bine” (medii generale peste 9,00);

 Realizarea unui plan de şcolarizare realist
în funcţie de cererea pieţei şi nevoile 
şcolii;

 Realizarea unui parteneriat real profesor

 cheltuielile  publice  pentru  educaţie
insuficiente  conform procentului  din
PIB ;

 reducerea numărului de ore de CDS ;
 Cantonarea unităţii de învăţământ în 

profile tradiţionale;
 Inerţia unor cadre didactice, viziunea

rutinieră;
 Lipsa  de  flexibilitate  în  relaţiile  cu

elevii.
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– elev.

18.2 Elevi
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 motivarea  învăţării  prin  recompense
materiale (tabere şcolare, premii în bani,
excursii școlare);

 buna promovabilitate pe clase
 urmărirea  copilului  prin  toate  ciclurile

şcolare:  preşcolar,  primar,  gimnazial,
liceal;

 organizarea  de  acţiuni  umanitare  pentru
sprijinirea elevilor cu situaţii precare ;

 realizarea  unor  CDS-uri  care  asigură
diferenţierea  curriculară  şi  optimizarea
parcursului individual al elevilor 

 realizarea și revizuirea CDS/CDL – uri cât
mai  apropiate  de  cerinţele  actuale  de
pregătire 

 Promovabilitate  la  ex  de  bacalaureat
asemănătoare cu media pe țară/județ

 promovabilitatea  la  examenele
deabsolvire  a  învăţământului  tehnologic
de 100% 

 slabă  participare  la  olimpiade  şi
concursuri şcolare ;

lipsa  motivaţiei  de  învăţare  pentru  unii
elevi ;

situaţia financiară deficitară a elevilor de
etnie romă şi nu numai ;

procent ridicat de mediocritate ;
numărul  scăzut  de  cititori  înregistrat  la

biblioteca şcolii ;
dezinteresul elevilor din ciclul superior al

liceului în procurarea manualelor
Strategii  de  lucru  la  clasă  neadecvate

uneori stilurilor de învățare ale elevilor
număr mare de elevi care fac naveta  și

numar mare de elevi ce provin din familii
cu  statut  socio-economic  şi  instrucţional
scăzut,  familii dezorganizate sau parinti
plecati in strainatate

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 folosirea politicilor naţionale pentru 

comunităţile cu populaţii defavorizate ;
 programul guvernamental “Lapte şi 

corn”pentru toţi elevii din ciclul preşcolar,
primar si gimnazial (Ord.97/2000) ; 

 acordarea de burse sociale litera “C” ;
 Burse „Bani de liceu”
 acordarea de rechizite gratuite pentru 

elevii cu situaţie materială precară prin 
program guvernamental ;

 Implicarea profesorilor în pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru obținerea 
rezultatelor la examenele naționale

 creşterea numărului de absenţe la elevii 
din ciclul liceal ;

 efective şi spor demografic redus ;
 scăderea performanţelor şcolare cauzate

de creşterea numărului elevilor 
defavorizaţi şi datorită plecării părinţilor 
la muncă în străinătate

 Nivelul scăzut de educație sau 
conservatorismul unor părinți

 Motivaţia unor elevi pentru învăţare este
scăzută 

 Lipsa de interes a parintilor în urmarirea
programului elevilor si a pregatirii 
acestora 

18.3. Cadre  didactice
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 corp profesoral bine închegat cu competenţe profesionale 
deosebite;

 majoritatea cadrelor didactice calificate şi titulare;
 participarea cadrelor la cursuri de formare şi perfecţionare 

profesională;
 relaţiile interpersonale (profesor - elev, profesor - profesor, 

profesor - director); favorizează climatul educaţional;
 interes crescut şi implicare în acţiuni extraşcolare;
 personal didactic auxiliar calificat corespunzător;
 viziunea modernă a procesului de învăţare datorată mediei de 

vârstă a personalului didactic de 35 ani;
 Interesul cadrelor didactice pentru un învățământ modern prin 

aplicarea metodelor didactice centrate pe elev
 Existența în rândul cadrelor didactice a 2 metodiști ai ISJ Alba

 procent scăzut al cadrelor didactice care 
pot comunica într-o limbă străină;

 Dezechilibrul între numărul de ore alocate 
și cantitatea de informații din programele 
școlare;

 Imposibilitatea motivării prin recompense 
a activităţii cadrelor didactice care se 
implică în activităţi extracurriculare 

 lipsa fondurilor pentru achiziţionarea unor 
soft-uri specializate necesare pentru 
realizarea unor metode de predare-învăţare
mai eficiente 

 Existenţa abandonului şcolar şi a 
absenteismului de la ore 
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 OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 atitudinea de respect şi apreciere a comunităţii faţă de cadrele 

didactice;
 varietatea cursurilor de perfecţionare oferite de Casa Corpului

Didactic şi universităţi.
 Existența  microbuselor  pentru  naveta  cadrelor  didactice  și  a

elevilor; 
 existenţa unui colectiv de cadre didactice cu o bună pregătire

de specialitate şi 
 psihopedagogice, - număr mare de cadre didactice titulare 95%,

100% calificate 

 slaba motivare a cadrelor didactice din 
cauza salariilor mici;

 menţinerea standardelor de viaţa scăzute a
cadrelor didactice datorită menţinerii unor
salarii scăzute;

 lipsa cabinetului de consultanţă psio-
pedagogică şi asistenţă socială.

 cursurile de formare a cadrelor didactice 
organizate pe zone şi nu este dezvoltată 
formarea la distanţă.

18.4   Comunitatea locală
PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE

 armonizarea strategiilor de colaborare cu
reprezentanţii comunităţii locale;

 implicarea activă şi permanentă a 
agenţilor economici în dotarea şi 
înfrumuseţarea unităţii şcolare;

 prezenţa reprezentanţilor primăriei şi a 
părinţilor în Consiliul de Administraţie al 
şcolii,

 Organizaţia non-profit a părinţilor , 
 parteneriate cu poliţia, dispensar 

medical, 
 colaborări cu comunităţile din alte state 

(Austria-Herzogenburg, Eberstallzel; 
Elveţia-Gland ).

 slabe cunoştinţe şi informare ale 
comunităţii despre sistemul de 
învăţământ;

 slaba implicare a părinţilor în acţiuni 
iniţiate de către şcoală;

 slabe legături cu instituţiile de protecţie 
socială a copilului;

 nu există parteneriat cu comunitatea 
rromă.

 Incoerență legislativă

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 susţinerea de către agenţii economici 

locali a politicii de modernizare continuă 
a bazei materiale a şcolii;

 disponibilitatea primăriei de a veni în 
sprijinul şcolii ;

 transformarea CDS-ului într-o ofertă 
curriculară cerută de comunitate,

 plafonarea comunităţii faţă de 
problemele reale ale şcolii;

 criza de timp a părinţilor conduce la o 
supraveghere insuficientă a copilului şi 
la o slabă implicare în procesul de 
instruire;

 plecarea părinţilor la muncă în 
străinătate;

 caracterul conjunctural al unor relaţii de 
parteneriat.

18.5Resurse materiale
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 asigurarea salariilor;
 încălzirea cu gaze naturale;
 acoperire cu manuale 
 bibliotecar  remunerat, 0,5 normă
 4 laboratoare AEL
 dotarea  cu  calculatoare  a  unităților

aparţinătoare
 dotarea cu mobilier şcolar a unităților de

învățământ
 Clădirile  şcolii  sunt  bine  întreţinute,

şcoala fiind curată şi igienizată
 patrimoniul  şcolii  este  permanent

îmbunătăţit;
 reamenajarea  spaţiilor  în  vederea

utilizării  lui  cât  mai eficient în procesul
instructiv-educativ 

 lipsă 4 săli de clasă şi laboratoare;
 Instabilitatea derulării fondurilor 

bugetare și extrabugetare
 inexistenţa unui Cabinet de 

consiliere şi orientare şcolară şi a unui 
psiholog şcolar

 Buget insuficient necesar 
modernizării şcolii în vederea dotării 
cabinetelor tehnice, laboratoarelor şi 
atelierelor 

 Lipsa manualelor de specialitate 
pentru clasele de liceu ;

 Insuficienţa resurselor financiare 
pentru derularea unor activităţi şi 
proiecte 

  Uzura morală şi fizică a unor dotări 
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 dotarea  cu  resurse  informatizate,
conectarea la Internet ;

 dotarea  cu  mobilier  şcolar  şi
recondiţionarea celui existent 

din laboratoarele şi cabinetele şcolii 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 atragerea de fonduri extrabugetare de la

agenţi economici ( S.C. Jidvei );
 sprijin  acordat  de  „Asociaţia  Maria”  şi

partenerii străini ( Austria, Elveţia );

 Lipsa resurselor financiare suficiente 
pentru realizarea unui proces 
instructiv educativ de calitate

18.6 Resurse informaţionale

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 telefonie digitală, fax, xerox;
 laborator de informatică;
 cabinete AEL în toate școlile
 acces la reţeaua de Internet;
 circulaţia  informaţiei  în  şcoală  şi  între

şcolile  arondate centrului  bugetar  foarte
bună:

 aviziere speciale pentru cadre didactice şi
elevi;

 buletine informative la zi;
 existenţa CDI în şcoală.
 Comunicare  între  conducerea  școlii  și

cadrele didactice prin intermendiul email-
ului pentru toate noutățile apărute;

 lipsa  resurselor  pentru
achiziţionarea de materiale tipărite,
a  abonamentelor  de  specialitate  şi
Monitorul Oficial;

 lipsa în buget a banilor la articolul ”
Obiecte de inventar “;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 TV cablu în localitate;
 acces la telefonia digitală şi mobilă;
 acces la Internet;
 folosirea AEL în procesul educativ la nivel

liceal;
 programe AEL pentru liceu.

 buget limitat în folosirea telefoniei;
 lipsa  fondurilor  pentru

abonamentele la revistele şi lucrările
de specialitate.

18.7   Management
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Jidvei/Alba - Str. Perilor Nr. 19
Tel-Fax- 0258881124; email: lic.jidvei@mail.ro; http://scoalajidvei.ro

Page 75

mailto:lic.jidvei@mail.ro


PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII - P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC
JIDVEI

 Utilizarea rapoartelor de analiză în vederea stimulării
şi dezvoltării instituţionale 

 Acţiuni de popularizare a şcolii prin: pliante, întâlniri
cu elevii şi profesorii din alte școli; 

 Preocuparea  conducerii  scolii  pentru  organizarea
festivitatilor care marcheaza diferite evenimente 

 culturale, istorice, de protecţie a mediului 
 Implicarea consiliului elevilor în complexitatea vieţii

şcolare 
 existenţa unui flux informaţional rapid 
 retehnologizarea  care  necesită  şi  participarea

angajaţilor la cursuri de formare continuă 

 Implicarea  insufientă  a  CRP  în  problemele
şcolii 

 Numărul mic de părinţi care menţin o legătură
permanentă cu şcoala 

 Mediatizarea  insuficienta  a  succeselor  scolare
obtinute  de  elevii  scolii  –  la  olimpiade,
concursuri și la admiterea în facultate 

 Dezvoltarea  insuficienta  a  mijloacelor  de
comunicare cu parintii 

 insuficienţa resurselor financiare 
 salarizare  necorespunzătoare  a  personalului

didactic auxiliar poate duce la lipsa de motivare 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Încheierea de parteneriate cu agenţii  economici  din
zonă în profil 

 Buna colaborare la nivelul comunităţii locale 
 Poliţia  sprijină  activităţile  de  combatere  a

fenomenului  infracţional,  a  delicvenţei  juvenile,
precum şi  activităţile  de educaţie  moral  –  civica  şi
rutieră 

 existenţa unor agenţi economici dispuşi să colaboreze
şi să sprijine şcoala 

 implicarea  autorităţilor  locale  în  dezvoltarea  bazei
materiale a şcolii 

 necesitatea formãrii continue a adulţilor

 scăderea populaţiei şcolare 
 lipsa unor fonduri pentru acordarea unui sprijin

material şi financiar elevilor navetişti şi a celor
proveniţi din familii defavorizate 

 restructurarea  şi  privatizarea  marilor  agenţi
economici, care duce la micşorarea solicitărilor
de pregătire profesională din partea acestora 

 Abandonul şcolar datorită scăderii nivelului de
trai 

 Modificarea  scării  valorilor  fundamentale  în
societate 

 Costurile  mari  de  transport  pentru  elevii
navetiști

19. Aspecte care necesită dezvoltare

 Planificarea judicioasă a activităţilor pentru utilizarea şi valorificarea tuturor resurselor
materiale, umane şi financiare 

 Realizarea ştiinţifică şi metodico-ştiinţifică a lecţiilor la parametrii eficienţi. 

 Evitarea supraîncărcării elevilor prin activităţi complementare,

 Perfecţionarea sistemului de evaluare; 

 Realizarea programelor de perfecţionare, ca obiective ale şcolii, mijloace de realizare a
proiectelor  calendaristice  eficiente  şi  funcţionale,  stimularea  învăţării  în  clasă  şi  în
şcoală, selecţionarea şi pregătirea elevilor dotaţi; 

 Îmbunătăţirea  la  nivelul  şcolii  a  unor  bănci  de  date  pentru  valorificarea  resurselor
umane, financiare, materiale şi reglarea disfuncţionalităţilor şi neajunsurile semnalate; 

 Dezvoltarea şi perfecţionarea bazei materiale, folosirea şi întreţinerea acesteia ca suport
fundamental în rezolvarea celorlalte activităţi; 

 Extinderea  instruirii  asistate  pe  calculator  prin  achiziţionarea  de  noi  calculatoare  şi
folosirea reţelei Internet; 

 Realizarea idealurilor  educaţionale:  educaţia  pentru sănătate,  educaţia  pentru timpul
liber, educaţia bunului cetăţean, educaţia prin şi pentru cultură şi civilizaţie, educaţia
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pentru viaţa de familie,  îmbunătăţirea educaţiei  igienico-sanitare şi  în special a celei
sexuale; 

 Colaborarea şcolii cu familia, biserica şi comunitatea locală; 

 Realizarea unor relaţii parteneriale foarte bune cu conducerea I.S.J. Alba şi cu diverşi
agenţi 

economici, cu personalul cabinetului medical; 

 Continuarea asigurării  desfăşurării  de către  cadrele  (comisiile  metodice)  şi  consiliile
claselor a unei activităţi viabile reale, de substanţă; 

 Continuarea  asigurării  unei  funcţionalităţi  eficiente  pentru  principalele  domenii  al
activităţii şcolare: 
- curriculum:  aplicare,  dezvoltare,  proiectare,  organizare,  conducere  operaţională,

controlevaluare, motivare; 

- personalul: recrutare, utilizare, stimulare, formare, apreciere, formarea unui climat
organizatoric optim, implicare, participare, motivare, rezolvare de conflicte; 

- resurse: materiale, financiare, umane; 

- performanţele şcolii ca întreg; 

 Continuarea stabilirea unor principii manageriale clare privind: 
- Realizarea documentelor de proiectare 
- Distribuirea responsabilităţilor în funcţie de diferite competenţe; 

- Organizarea olimpiadelor, concursurilor, examenelor; 

- Organizarea activităţii curriculare cu elevii; 
 Prin exercitarea funcţiilor de decizie, monitorizare, îndrumare, control şi evaluare se va

urmări: 
- Asistenţele la ore şi alte activităţi conform graficului; 

- Evaluarea rezultatului controlului 

- Conducerea curentă a activităţii unităţii 

- Asigurarea unui climat propice desfăşurării corespunzătoare a activităţii 

- Asigurarea unei bune colaborări între compartimente; 

- Subordonarea  întregii  activităţi  a  instituţiei,  satisfacerii  exigenţelor  beneficiarilor
(elevi, comunitatea locală); 

- Identificarea de noi resurse de finanţare extrabugetară realizate de microateliere cu
participarea elevilor în realizarea de produse care apoi vor fi comercializate şi astfel
obţinerea de fonduri suplimentare; 

- Identificarea  nevoilor  de  educaţie  ale  comunităţii  locale  şi  a  posibilităţilor  de
satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile; 

- Elaborarea unor programe de curriculum şcolar şi extraşcolar aplicabile (realizabile);
- organizarea zilelor liceului; 
Pe  baza  datelor  furnizate  de  analiza  diagnostică  (analiza  mediului  extern  şi  analiza

mediului intern) se conturează următoarele priorităţi regionale şi locale care corelate cu,
obiectivele  specifice  şi  ţintele  instituţiei  noastre  duc  la  optimizarea  şi  dezvoltarea
instituţională.
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20. Priorități care se bazează pe analiza nevoilor 

1. Creşterea calităţii sistemului de informare şi consiliere professional. 
2. Dezvoltarea infrastructurii şcolare şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii elevilor

în concordanţă cu standardele europene.
3. Participarea cadrelor didactice la programe de instruire moderne.
4. Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea locală. 
5. Dezvoltarea resurselor umane  ale şcolilor TVET 
6. Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 
7. Constituirea de clase pentru Învățământ professional la Liceul Tehnologic  Jidvei
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PARTEA A II A –PLANUL OPERAŢIONAL

1. Obiectivele (specifice) şi  ţintele şcolii

Implicarea şcolii în procesul de reformă a învăţământului teoretic, profesional şi 
tehnic, presupune:
 preocupări pentru modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire
 preocupare permanentă a unui număr din ce în ce mai mare de cadre didactice

pentru elaborarea de instrumente curriculare pentru
 disciplinele tehnice şi cele de cultură generală;
 antrenarea unui număr mai mare de cadre didactice, ca grup de iniţiativă, în

aplicarea  unor  strategii  didactice  corespunzătoare  fiecărei  discipline  şi
adaptarea lor în funcţie de colectivul de elevi;

 motivarea  elevilor  în  activitatea  de  identificare,  ordonare  şi  valorificare  a
informaţiei;

 antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifestă o rezistenţă mai mică
faţă de schimbare, în activităţi care vizează centrarea activităţii pe elev;

 consultarea  comunităţii  locale  şi  a  partenerilor  economici  pentru  a  stabili
parcursurile opţionale pe care le vor urma elevii pentru a uşura inserţia socială
a absolvenţilor;

 implicarea unui număr cât mai mare de profesori ai şcolii în comisiile naţionale
de specialitate şi alte organisme care vizează proiectarea formării şi evaluării;

 abordarea interdisciplinară a conţinuturilor şi elaborarea de opţionale care să
vizeze dezvoltarea creativităţii  elevilor şi  utilizarea tehnicii de calcul pentru
identificarea, stocarea ordonarea informaţiilor pentru ca strategia de pregătire
să corespundă dinamicii informaţiei în domeniul vizat de formare;

 Formarea continuă a profesorilor
Existenţa  programelor  centrate  pe  activităţile  elevului  au  determinat  un

anumit sens al schimbării în didactica fiecărei discipline.  Orientarea modernă a
strategiilor  didactice  permite  elevului  să  exprime  puncte  de  vedere  proprii,  să
realizeze un schimb de idei cu ceilalţi, să argumenteze, să pună întrebări cu scopul
de a înţelege, să coopereze în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru. 

Profesorul facilitează şi moderează învăţarea, ajută elevii să înţeleagă şi să
explice puncte de vedere în învăţare.  Învăţarea are loc predominant prin formare
de competenţe şi deprinderi practice, se realizează prin cooperare.

Proiectele şcolare derulate în şcoală au dat posibilitatea elevilor să înţeleagă şi
să aprecieze cultura şi civilizaţia partenerilor.  De asemenea, elevii au dobândit
capacitatea  de  a  se  documenta,  de  a  prospecta,  de  a  planifica,  de  a  utiliza
internetul şi e-mail-ul, au achiziţionat cunoştinţe noi, şi-au format noi deprinderi de
a manipula materialul  informatic sau cel  specific domeniilor  de activitate,  de a
analiza si sintetiza. 

Şi-au dezvoltat deprinderea de a utilize materialul lingvistic acumulat la orele
de limbi străine în situaţii concrete de comunicare şi şi-au îmbogăţit cunoştinţele
în domeniu, au deprins modul de lucruîn echipă, au devenit mult mai interesaţi,
mai motivaţi, mai responsabili, etc.

Din analiza PRAI şi PLAI  , documente de planificare strategică a ofertei
de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului
2020, precum şi din analiza de nevoi identificate în capitolele de analiză a nevoilor,
cât şi a elementelor surprinse în analiza SWOT, în cadrul Liceului Tehnologic Jidvei
au fost propuse următoarele direcţii strategice pentru 2014-2020
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PRIORITATEA 1: Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională
PRIORITATEA 2: Asigurarea si perfectionarea sistemelor de asigurare a calităţii în
învăţământ
PRIORITATEA 3: Formarea şi dezvoltarea resursei umane in domeniul educaţiei
PRIORITATEA  4:  Asigurarea  condiţiilor  de  infrastructură  şi  dotare  a  şcolii.
Atragerea de noi surse bugetare. Modernizarea bazei materiale
PRIORITATEA 5: Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe
PRIORITATEA 6: Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei
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1.1    Ţintele  strategice  ale  școlii
PRIORITATEA 1: Creșterea felxibilității sistemului de formare profesională
OBIECTIV: Creșterea adaptabilității ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor elevilor
ȚINTA: Creșterea cu 50% a gradului de inserție a absolvenților pe piața muncii până în 2020, creșterea numărului  de absolvenți încadrați în 

calificarea de pe certificatul de absolvire;
              Integrarea socială și profesională a elevilor cât și crearea de oportunități pentru continuarea studiilor;

Obiective Acțiuni Măsuri

Persoana
/compartim

entele
responsabil

e

Resurse
Observații (rezultate

așteptate)/ Indicatori de
performanță

Termen
de

realizare
Materiale Umane

1 2 3 4 5 6 7 8
Creșterea 
adaptabilității
ofertei 
educaționale 
la cerințele 
pieței muncii 
și nevoilor 
elevilor

Fundamentarea 
planului de 
școlarizare și 
structurareaa 
rețelei școlare în
raport cu 
programele de 
dezvoltare 
locală, 
regională, 
națională și cf. 
Cu standardele 
UE

Studiul ofertei pe piața 
forței de muncă și 
informarea diriginților, 
elevilor și părinților

Directori 
Comisia 
pentru 
orientare 
școlară și 
profesională

Aprilie – 
al fiecărui
an școlar

Oferta de 
școlarizare a 
liceelor și 
universităților 
Rapoarte AJOFM

Elevii și diriginii 
din clasele 
terminale
Reprezentanți ai
AJOFM
Reprezentanți ai
liceelor și 
universităților

Cunoașterea de către toți 
elevii din clasele terminale și 
profesorri a oferti pe piața 
forței de muncă.
Materiale documantare 
(pliante, afișe, cd-uri)
Planul de școlarizare anual

Analiza de nevoi 
educaționale și de interese
ale elevilor și ale 
părinților

Directorii 
Diriginții
Consilerul 
educativ

Decembri
e – martie
, al 
fiecărui 
an școlar

Chestionare, 
analiza 
chestionarelor

Elevi ;  Consiliul 
reprezentativ al 
părinților 
Diriginți

Restructurarea rețelei 
școlare în funcție de nevoile 
și interesele elevilor și ale 
părinților (chestionare și fișe 
cu opțiuni ale elevilor)

Restructurarea şi 
reorganizarea
Învăţământului tehnologic
conform standardelor 
UE,în acord cu cererea de 
pe piaţa muncii prin 
crearea de clase în 
Învățământ professional.

Directorii
Aria 
curriculară 
tehnologii

Decembri
e – martie
Iunie - 
august

Chestionare, 
analiza 
chestionarelor

Aria  curriculară
tehnologii
Diriginţii claselor
terminale
Absolvenţii
Reprezentanţi ai 
agenţilor 
economici

Creşterea numărului de 
absolvenţi încadraţi în 
calificarea de pe certificatul 
de absolvire; ( procentul 
elevilor care continuă 
studiile)
( procentul absolvenţilor 
încadraţi în calificarea de pe 
certificatul de absolvire)

Corelarea planului de 
şcolarizare cu priorităţile 
şi
tendinţele de dezvoltare 
economic regională şi 
locală

Directorii
Aria 
curriculară 
tehnologii

Decembri
e - martie

Planul de 
școlarizare 
aprobat

Aria curriculară
tehnologii
Reprezentanţi ai
agenţiloreconom
ici

Restructurarea reţelei 
şcolare în funcţie de 
programele de dezvoltare 
regională şi locală
( planul de şcolarizare 
fundamentat pe priorităţi)

Corelarea curriculumului Directorii Decembri CDS Şi CDL Aria curriculară Pregătirea forţei de muncă la
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conform nevoilor 
partenerilor locali;

Aria 
curriculară 
tehnologii

e - martie
propuse şi aprobate
conform  nevoilor 
beneficiarilor

tehnologii
Reprezentanţi ai
agenţiloreconom
ici

nivelul standardelor şi 
conform
cerinţei agenţilor economici
(CDL, CDS)

Monitorizarea , analiza şi
evaluarea modului in care 
se
realizează inserţia şi 
integrarea 
socioprofesională
a absolvenţilor;

Diriginții
Consilerul 
educativ
Directorii 

Iunie - 
august

Raportul procesului
de autoevaluare
Planul de acţiune al
şcolii

Diriginţii 
claselor
terminale
Absolvenţii
Reprezentanţi ai
agenţiloreconom
ici

Evaluarea corectă a datelor 
şi reflectarea rezultatelor 
analizei în planul de acţiune 
a şcolii
(procentul absolvenţilor 
încadraţi pe piaţa muncii)
(procentul absolvenţilor 
incadraţi în calificarea de pe 
certificatul de absolvire)

Dezvoltarea
parteneriatelor 
cu
agenţii 
economici
în vederea 
creşterii 
gradului
de inserţie 
socioprofesional
ă
a absolvenţilor

Stabilirea sau reînnoirea
acordurilor de parteneriat 
cu
agenţii economici

Directorii Septembr
ie 

Convenţii de 
practică şi 
protocoale de
colaborare cu 
agenţii

   economici

Directorii
Aria curriculară
tehnologii
Reprezentanţi ai
agenţilor 
economici

Creşterea numărului de 
parteneriate cu agenţii 
economici(rata creşterii
parteneriatelor)

Realizarea unor programe 
de
mentorat, tutoriat şi 
monitorizare pentru 
activitatea de instruire la 
locul
de muncă

Responsabil
ul ariei 
curriculare 
tehnologii

Permanan
t 

Raportul anual
al ariei curriculare
tehnologii

directorii
Aria curriculară
tehnologii
Reprezentanţi
ai agenţilor
economici Elevii

Creşterea numărului de elevi 
implicaţi în programe
(grafice de practică, număr 
de portofolii ale elevilor, 
număr
convenţii cu agenţii 
economici)

Implicarea 
reprezentanţilor
Agenţilor economici în
activitatea de atestare
profesională , de evaluare 
a elevilor şi de susţinere 
materială a unor elevi

Director
Aria 
curriculară 
tehnologii

Permanan
t 

Raportul anual
al ariei
curriculare
tehnologii

Directorii
Aria curriculară
tehnologii

Reprezentanţi ai 
agenţilo 
reconomici
elevii

Creşterea gradului de 
implicare a agenţilor 
economici în activităţile 
menţionate( număr de 
proiecte de atestat, portofolii 
ale elevilor)

Dezvoltarea
creativităţii, 
flexibilităţii şi a
abilităţilor de
comunicare ale
tinerilor, cerinţe
esenţiale pe o 

Diversificarea activităţii 
de
microproducţie in practică

Responsabil
ul ariei 
curriculare 
tehnologii

Permanan
t 

Planul de actiune 
al
Comisiei metodice 
a ariei curriculare
tehnologii
Analiza de Nevoi
Proiecte specifice

Aria curriculară
tehnologii
Reprezentanţi ai
agenţiloreconom
ici
Elevii,Diriginţii
Profesorii

Cunoaşterea activităţii şcolii 
şi motivarea elevilor pentru
performanţă( număr de 
expoziţii organizate, număr 
de elevi participanţi)
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piaţă 
concurenţială

Proiectarea şi participarea
la
Programe educative care 
să
Dezvolte creativitatea şi 
abilităţile de comunicare 
ale
elevilor

Responsabil
ul ariei 
curriculare 
tehnologii

Permanan
t 

Planul managerial 
al comisiei pentru 
proiecte şi 
parteneriate 
şcolare
Proiecte specifice

Elevii
Diriginţii
profesorii

Cunoaşterea activităţii şcolii 
şi motivarea elevilor pentru
performanţă( număr de 
programe organizate, număr 
de elevi participanţi)

Proiectarea şi participarea
la
Programe educative care 
să
Permit 
cunoaşterearealităţilor şi 
a legislaţiei pe piaţă 
europeană a forţei de 
muncă

Responsabil
ul ariei 
curriculare 
tehnologii

Permanen
t 

Planul managerial 
al comisiei pentru 
proiecte şi
Parteneriate 
şcolare
Proiecte specifice

Elevii
Diriginţii
profesorii

Cunoaşterea de către elevi a 
legislatiei europene în 
domeniu (număr de 
programe organizate, număr 
de elevi participanţi)

Diversificarea
ofertei de 
formare
profesională în
raport cu nevoile
de calificare

Diversificarea calificărilor
profesionale şi a 
programelor de 
reconversie profesională 
şi de formare a adulţilor

Directorii
Responsabil
ul ariei 
curriculare 
tehnologii

Permanan
t 

Planul de actiune 
al
Comisiei metodice 
a ariei curriculare
tehnologii
Analiza de Nevoi
Proiectespecifice

Profesori
Reprezentanţi ai
agenţiloreconom
ici
Reprezentanţii 
agențiloreconom
ici

Flexibilizarea reconversiei
profesionale a 
adulţilor( număr de proiecte 
derulate, număr de
participanţi)

PRIORITATEA 2: Asigurarea și perfecționarea sistemelor de asigurare a calității în învățământ
OBIECTIV: Implementarea sistemului național de asigurare a calității în unitatea școlară
ȚINTA: Creșterea calității actului educativ în condițiile accentuării dimensiunii europene și în contextul aplicării noii legislații în educație
CONTEXT: Asigurarea calității în formarea preșcolară,  școlară și profesionalăconform nivelului european

Obiective Acțiuni Măsuri

Persoana
/compartiment

ele
responsabile

Resurse
Observații (rezultate

așteptate)/ Indicatori de
performanță

Termen
de

realizare
Materiale Umane

1 2 3 4 5 6 7 8
Implementare
a
Sistemului 
naţional de 
asigurare a
calităţii în 
unitatea

Adecvarea,
proiectarea şi
dezvoltarea
sistemului
educaţional în
raport cu 
cerinţele 

Corelarea demersurilor 
Liceului Tehnologic   
Jidvei cu cele ale ISJ Alba 
şi cu politica MEN în 
domeniul asigurării 
calităţii în educaţie

Directori
Responsabilii 
ariilor 
curriculare
Comisia CEAC

Permanent
Conform 
graficului
MEN

Documentele 
manageriale şi 
cele ale CEAC, 
conform
cerinţelor

Directorii
Responsabilii
Ariilor curriculare
Comisia CEAC

Realizarea cadrului legal 
privind asigurarea calităţii 
(documente manageriale şi 
cele ale CEAC, conform 
cerinţelor)

Asigurarea condiţiilor 
pentru compatibilizarea 

Directorii
Comisia de 

Permanent
Conform 

Cadrul european
al calificărilor

Responsabilii
Ariilor curriculare

Asigurarea de oportunităţi 
pentru tineri şi personal 
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şcolară
Creşterea 
calităţii 
actului 
educativ în
condiţiile
accentuării
dimensiunii
europene şi în
contextual 
aplicării noii 
legislaţii în
educaţie

privind 
asigurarea
calităţii şi 
nevoile 
mediului socio-
economic

învăţământului 
românesc cu cel 
european în domeniul 
asigurării calităţii

evaluare şi 
asigurare a 
calităţii în 
educaţie

graficului
MEN

Comisia CEAC
Diriginţii
Elevii cl. terminale

(100%
elevi din clasele terminale 
informaţi privind cadrul 
European al calificărilor

Elaborarea şi 
prezentarea în consiliul 
profesoral a raportului 
privind activitatea CEAC
pentru anul precedent, 
prezentarea planului de 
acţiune al comisiei.

Directorii
Comisia CEAC

Septembrie,
fiecare
an şcolar

Raportul 
procesului de 
autoevaluare
Plan de 
îmbunătăţire
Plan anual 
alCEAC

Consiliul 
profesorilor şcolii
Responsabilii
compartimente
lor administrative

Cunoaşterea cadrului legal 
privind asigurarea calităţii 
(procese verbale ale 
sedinţelor,
rapoartele de monitorizare 
interna, rapoarte de 
autoevaluare şi de evaluare
externă, plan de 
îmbunăţire)

Actualizarea echipei 
CEAC şi a echipelor 
interdisciplinare în 
vederea îndeplinirii 
obiectivelor propuse 
prin planul de 
îmbunătăţire

Directorii
Comisia de 
evaluare şi 
asigurare a 
calităţii în 
educaţie

Septembrie,
fiecare
an şcolar

Formulare de
Monitorizare 
interna
Planuri de 
actiune ale 
CEAC şi ale
Echipelor 
interdisciplinare

Directorii
CP
Responsabilii
compartimentelor 
administrative
Reprezentanţi ai 
elevilor,
Reprezentanţi ai 
parintilor
Reprezentanţi ai 
partenerilor 
sociali

Cunoaşterea componenţei 
CEAC şi a comisiilor de 
lucru
(toti membrii personalului 
informaţi. 100% cadre 
didactice
implicate în realizarea 
obiectivelor propuse în 
planul de acţiune

Diseminarea în rândul 
echipelor de lucru a 
legislaţiei, 
regulamentelor şi 
metodologiilor privind 
sistemul de asigurare a 
calităţii , a acţiunilor 
privind calitatea prin 
participarea la sesiuni 
de informare şi 
perfacţionare

Directorii
Responsabilii 
comisiilor
Comisia CEAC

Septembrie-
octombrie

Legislaţia,
Regulamentele 
şi metodologiile
privind sistemul
de asigurare a 
calităţii

Directorii
Consiliul
Profesorilor şcolii
Responsabilii
compartimente
lor administrative
Reprezentanţi ai 
elevilor,
Reprezentanţi ai 
parintilor
Reprezentanţi ai 
partenerilor 
sociali

Cunoaşterea cadrului legal 
privind asigurarea calităţii
Identificarea domeniilor de 
acţiune, stabilirea 
priorităţilor, alocarea de 
responsabilităţi
(număr de întâlniri ale 
echipelor de lucru, procese
verbale ale
şedinţelor de lucru/ 100% 
profesori participanţi)

Derularea activităţii 
comisiilor 
şiperfecţionarea 
strategiilor privind 
calitatea la nivelul 
fiecărui compartiment 

Directorii
Responsabilii 
comisiilor
Comisia de 
evaluare şi
asigurare a 

Permanent Planurile de 
actiune ale
comisiilor
Rapoarte privind
desfăşurarea şi 
monitorizarea 

Directorii
Profesorii şcolii
Personalul auxiliar
didactic şi 
nedidacic
Consiliul elevilor

Indeplinirea sarcinilor 
propuse prin planurile de 
acţiune ale
comisiilor( gradul de 
atingere a obiectivelor 
relevat prin rapoartele de 
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prin: elaborarea 
planurilor de acţiune, 
stabilirea obiectivelor şi 
criteriilor de
performanţă, a 
metodelor de 
monitorizare şi de 
evaluare a activităţii

calităţii în
educaţie acţiunilor

autoevaluare şi
planurilor de îmbunătăţire 
propuse)

Dezvoltarea profesională
a întregului personal în 
scopul perfecţionării 
sistemelor de asigurare 
a calităţii

Directorii
Comisia de 
evaluare şi 
asigurare a 
calităţii în 
educaţie
Comisia pentru
perfecţionarea 
resursei umane

Permanent

Analiza de
nevoi. Cursurile
propuse

Directorii
Profesorii şcolii
Personalul auxiliar
didactic şi 
nedidacic

Creşterea gradului 
deimplicare a toturor 
compartimentelor şcolii 
prin participarea la 
activităţi de perfecţionare 
în domeniul asigurării 
calităţii (număr de cursuri, 
procent profesori 
participanţi, număr de 
sedinţe de diseminare a 
achiziţiilor dobăndite)

Adecvarea, 
proiectarea şi
dezvoltarea
sistemului
educaţional în 
raport cu 
cerinţele 
privind 
asigurarea
calităţii şi 
nevoile 
mediului socio-
economic

Identificarea ocupaţiilor 
şi
calificărilor nou apărute 
pe piaţă muncii
Evaluarea cererii de
pregătire profesională
în raport cu dezvoltarea
pieţei muncii la nivel 
local/judeţean/ regional/ 
naţional

Consiliul de 
administraţie
al şcolii
Directorii
Responsabilul 
ariei curriculare 
Tehnologii

Octombrie 
- februarie

Analiza de
nevoi.
Fundamentarea
planului de
şcolarizare

Aria curricular 
tehnologii
Reprezentanţi ai 
agenţilor
economici
AJOFM
Elevii
Diriginţii
profesorii

Fundamentarea ştiinţifică a
planului de şcolarizare prin
înregistrarea şi analiza 
cererii şi ofertei de locuri 
de muncă (ghid elaborat in 
colaborare cu partenerii 
sociali şi economici, plan 
de şcolarizare fundamentat)
Adaptarea ofertei 
educaţionale la cerinţele 
mediului socio economic 
(realizarea corelării prin 
CDL şi CDS, convenţii de 
pregătire practică)

Analiza de nevoi 
educaţionale şi ale 
intereselor elevilor şi 
parinţilor acestora

Diriginţii
Directorii
Responsabilii 
comisiilor 
metodice
Responsabilul 
comitetului de 
părinţi pe şcoală
Responsabilul 
consiliului 
consultativ al 

Permanent Fundamentarea
planului de
şcolarizare

Elevii
Diriginţii
Profesorii
Părinţi

Asigurarea corelaţiilor 
între oferta şcolii şi nevoile 
identificate (toţielevii 
chestionaţi asupra 
opţiunilor, tabele nominale 
cu opţiunile elevilor, 
procese verbale ale 
şedinţelor cu părinţii având
ca temă interesele şi 
nevoile educaţionale ale 
elevilor, CDL şi CDS)
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elevilor
Fundamentarea 
ştiinţifică a planului de 
şcolarizare atât în 
vederea continuării 
studiilor pentru 
absolvenţii ciclului 
inferior, cât şi în
vederea inegrării 
tinerilor pe piaţa muncii

Consiliul de 
administraţie al 
şcolii
Directorii
Responsabilii 
ariilor
curriculare

Permanent
Fundamentarea
planului de
şcolarizare

Elevii
Diriginţii
Profesorii
Părinţi
Comitetul pentru
Dezvoltare locală

Creşterea procentului de 
elevi care continuă studiile 
în ciclul
superior
Creşterea gradului de 
inserţie a absolvenţilor pe 
piaţa muncii

Asigurarea 
calităţii 
serviciilor de 
orientare
şcolară şi
consiliere
profesională

Intensificarea 
participării diriginţilor, 
părinților şi elevilor la 
activități  de consiliere 
şi orientare

Diriginţii

Permanent
Conform 
planului
de 
activitate 
al
cabinetului

Plan managerial 
al
resp. comisiei 
diriginților
Raport 
deactivitate 
alconsilierului 
ed. 

Elevii
Diriginţii
Profesorii
Părinţi

Creşterea numărului de 
elevi, părinţi şi profesori 
participanţi la 
servicii(număr de sedinţe 
de
consiliere individuală şi de 
grup, număr de elevi 
părinţi şi profesori 
participanţi)

Formarea diriginţilor 
pentru a asigura servicii
de orientare şi consiliere
pentru elevi prin 
activităţi organizate de 
ISJ Alba şi
CCD Alba

Responsabilul 
comisiei pentru 
formarea 
continuă
Consilier ed.
Diriginţii

Permanent
Conform 
planului
de 
activitate 
al CCD

Analiza de
nevoi
Oferta de
formare CCD

Diriginţii
Profesorii
Formatori
CCD

Profesori diriginţi formaţi 
pentru a asigura servicii de
orientare şi consiliere 
pentru elevi (număr de 
cursuri organizate, număr 
de profesori participanţi)

Proiectarea 
unui
sistem modern
depredare
învăţare şi 
evaluare a
cunoştinţelor şi
competenţelor 
în
vederea 
creşterii
calităţii 
procesului
educaţional şi a
obiectivităţii 
evaluării

Aplicarea şi 
diversificarea
tehnicilor, metodelor şi
formelor de predare 
-învăţare şi evaluare
care promovează 
dezvoltarea creativităţii,
adaptabilităţii şi 
transferabilităţii 
cunoştinţelor şi  
ompetenţelor în situaţii 
noi, care încurajează
participarea activă, 
lucrul în echipă, 
capacitatea de răspuns 
la solicitări reale

Directorii
Responsabilii 
ariilor 
curriculare
Comisia de 
evaluare şi
asigurare a  
calităţii

Permanent

Planurile de 
actiune ale
comisiilor 
metodice
Proiectarea
activităţii
didactice

Directorii
Elevii
Diriginţii
Profesorii

Asigurarea succesului la 
examenele de încheiere
a studiilor şi de certificare 
a
competenţelor(procent
promovabilitate, rezultate 
la examene, rezultate la 
concursuri şcolare)
Continuarea studiilor pe
Nivel III  și IV ale elevilor
( procent elevi 
carecontinuă studiile)

Modernizarea Directorii Permanent Planurile de Directorii Abordarea modernă a 
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practicilor didactice şi 
centrarea activităţilor 
pe elev şi pe realizarea 
progresului
performanţelor acestuia

Responsabilii 
ariilor
curriculare
Comisia CEAC

actiune ale
comisiilor
metodice

Elevii
Diriginţii
Profesorii

învăţării (procent profesori 
care abordează tehnici de 
învăţare centrate pe elev)
Asigurarea succesului la 
examenele de încheiere a 
studiilor şi de certificare a
Competenţelor (portofoliile 
elevilor)

Promovarea conceptului
de predareînvăţare 
asistată de calculator şi 
utilizarea acestuia în 
procesul de evaluare a 
elevilor şi de 
comunicare a 
rezultatelor evaluării

Directorii
Responsabilul 
comisiei pentru 
formarea 
continuă
Responsabilii 
ariilor 
curriculare
Informaticianul 

Permanent

Planurile de
actiune ale
comisiilor 
metodice
Proiectarea
Activităţii 
didactice
Rapoarte ale 
comisiilor din 
școală

Directorii
Elevii
Profesorii

Creşterea gradului de 
utilizare a tehnicii moderne
în procesul de predare –
invăţare evaluare (fişe de 
observaţie la lecţii)
Creşterea numărului de 
profesori cu abilităţi şi 
competenţe de utilizare a 
calculatorului( număr de 
cursuri de formare 
organizate, număr de 
profesori participanţi, fişe 
de observare a
lecţiilor)

Valorificarea 
informaţiilor obţinute în 
cadrul cercurilor 
pedagogice şi a 
comisiilor metodice în 
vederea creşterii 
calităţii procesului  
educaţional

Directorii
Responsabilii 
ariilor 
curriculare
Responsabilii 
comisiilor 
metodice

Permanent
Rapoarte ale
comisiilor
metodice

Elevi 
Profesori 

Adecvarea procesului
educaţional la cerinţele şi 
standardele moderne (grad
e participare la activităţi, 
grad de implementare a 
noutăţilor în lecţii)

Verificarea periodică a
formării competenţelor
de bază prin aplicarea
standardelor naţionale
de evaluare

Directorii
Responsabilii 
ariilor
curriculare

Periodic Rapoarte de
monitorizare a
activităţilor de
evaluare 
propuse prin 
planurile de
actiune ale 
comisiilor 
metodice

Elevi 
Profesori 

Asigurarea succesului la 
examenele de încheiere a 
studiilor şi de certificare a
competenţelor(procent
promovabilitate, rezultate 
la examene)
Atingerea competenţelor
impuse în 
SPP(portofoliileelev)

Asigurarea permanentă
a unei comunicări 
eficiente între profesori-
elevi-părinţi, urmărirea 
constantă a progresului 

Directorii
Diriginţii
Consilier şcolar

Permanent Lectorate cu
părintii
Documentele
comitetului de
parinti

Elevi
Profesori
Diriginţi
Consilier
şcolar

Eficientizarea comunicării 
profesorelev- 
părinte( număr de lectorate
cu părinţii
Asigurarea succesului 
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şcolar, diagnosticarea 
învăţării, motivarea 
elevilor şi profesorilor 
pentru
desfăşurarea unui 
învăţământ de calitate

Părinţi

şcolar (procent 
promovabilitate,
rezultate la examene, 
inserţia pe piaţa muncii

Actualizarea bazei de 
date şi crearea unui 
sistem informatizat de 
înregistrare a 
rezultatelor învăţării

Directorii
Responsabilii 
ariilor 
curriculare
Informaticianul 

Permanent

Baza de date Elevii
Profesorii
Personal admin 
Informatician

Eficientizarea
procesului de realizare a
feed-back-ului

Utilizarea concluziilor
oferite prin feed-back
(rezultatele evaluărilor
intermediare şi finale)
la aplicarea unor măsuri
de îmbunătăţire a 
calităţii procesului de 
învăţământ

Consiliul de 
administraţie
Responsabilii 
ariilor 
curriculare
Responsabilii 
comisiilor 
metodice
Comisia de 
evaluare şi 
asigurare a 
calităţii

Permanent

Planul de
acţiune al
CEAC
Planurile de
actiune ale 
comisiilormetodi
ce şi pe 
probleme şi 
planurile de
imbunăţăţire a
activitătii

Directorii
Consiliul 
Profesoral
Compartimentele
administrative
Reprezentanţi ai 
elevilor,
Reprezentanţi ai 
parintilor
Reprezentanţi ai 
partenerilor 
sociali

Creşterea calitătii actului 
educaţional prin 
îmbunătăţirea activităţii 
tuturor compartimentelor 
şcolii (raportul procesului 
de autoevaluare, planul de
îmbunătăţire ş planul 
managerial)

Organizarea şi
administrarea
olimpiadelor şi
concursurilor
naţionale

Asigurarea bazei 
materiale necesare 
desfăşurării testărilor şi 
examenelor naţionale

Director
Administrator 
financiar

Conform 
graficului 
de 
desfăşurar
e

Metodologia in
vigoare

Profesorii
Admin. financiar
ISJ

Crearea condiţiilor pentru 
desfăşurarea optimă a 
examenelor

Organizarea 
olimpiadelor pe 
discipline şi a
concursurilor şcolare

Director
Administrator 
financiar
Profesori

Conform 
graficului
de 
desfăşurar
e

Metodologia in
vigoare

Profesori
Directori
ISJ

Crearea condiţiilor optime 
pentru desfăşurarea
concursurilor

Stimularea participării
elevilor la concursuri şi
olimpiade pe discipline
indicator al calităţii
actului didactic

Directorii
profesorii

Conform 
graficului
de 
desfăşurar
e

Planuri de
activitate ale
comisiilor
metodice

Cadre
didactice
Elevi

Creşterea numărului de
premii la olimpiade şi 
concursuri şcolare

Asigurarea
modalităţilor de
absolvire şi de 
acces in diferite
cicluri ale

Organizarea admiterii
în clasa a IX-a Liceu și 
școală profesională
conform metodologiilor
în vigoare

Directorii
Diriginţii 
claselor a VIII-a

Conform 
graficului
de 
desfăşurar
e

Planuri de 
activitate ale
Comisiilor 
metodice

Directorii
Diriginţii cl. VIII
Elevii
ISJ

Realizarea planului de 
şcolarizare
Creşterea gradului de 
admitere în ciclul superior 
al liceului
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învăţământului
în acord cu
reglementările 
naţionale şi 
euro.

Creşterea
atractivităţii
învăţării

Diversificarea ofertei de 
curriculum , a metodelor
şi practicilor didactice 
prin
raportarea la interesele 
şi ritmurile de învăţare 
ale elevilor, la zonele de 
provenienţă ale elevilor, 
la specificul unităţii 
şcolare

Consiliul de 
administraţie
Responsabilii 
ariilor 
curriculare
Responsabilii 
comisiilor 
metodice
Comisia CEAC

Octombrie 
– februarie

Analiza de nevoi
CDS şi CDL 
propuse in 
raport cu analiza
de nevoi

Profesorii
Elevii
părinţii

Propuneri de discipline 
opţionale attractive pentru 
elevi

Cuprinderea tuturor 
elevilor din 
învăţământul
obligatoriu într-o forma
de educaţie 
extracurriculară  prin
eficientizarea formelor
şi modalităţilor de 
antrenare în activităţi
extracurriculare

Consilier  
educativ
Diriginţi

Permanent

Analiza de
nevoi
Planul
managerial al
comisiei pentru
activităţi
extraşcolare şi
extracurriculare

Profesorii
Consiliul elevilor
Comitetul de 
părinţi
Reprezentanţi ai 
şcolilor şi 
organizaţiilor
partenere

Creşterea gradului de 
implicare a elevilor şi 
profesorilor în activităţi
extracurriculare

PRIORITATEA 3: Formarea și dezvoltarea resursei umane în domeniul educației
OBIECTIV: Asigurarea calităţii activităţii didactice pentru formarea elevilor prin formarea şi dezvoltarea continuă a resursei umane
ȚINTA: Dezvoltarea competenţelor didactice pentru profesori. Toţi profesorii formaţi pentru asigurarea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare
CONTEXT: 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 din partea şcolii.  Aceste schimbări necesită cerinţe şi competenţe metodice noi, acest lucru putând fi 
realizat prin:

- ameliorarea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi a managerilor din şcoli;
- corelarea formării continue cu formarea iniţială a cadrelor didactice;
- aplicarea noilor strategii didactice şi pedagogice în cadrul unui învăţământ centrat pe elev, pe formarea competenţelor cognitive şi acţionale;
- facilitarea transferului deexperienţe şi bune practici între şcoli şi specialişti din afara sistemului;
- creşterea rolului Casei Corpului Didactic în formarea continuă, ca principal ofertant în concordanţă cu nevoile profesionale ale cadrelor 

didactice.
Obiective Acțiuni Măsuri Persoana

/compartiment
ele

Resurse
Observații (rezultate

așteptate)/ Indicatori de
performanță

Termen Materiale Umane
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responsabile
de

realizare
1 2 3 4 5 6 7 8

Asigurarea 
calităţii activităţii
didactice pentru 
formarea elevilor 
prin formarea şi 
dezvoltarea 
continuă a 
resursei umane

Ameliorarea
sistemului de
formare continuă
a personalului
didactic

Identificarea nevoilor
de formare a cadrelor
didactice prin:
- analiza rezultatelor la 

examenele de titularizare, 
inspecţii şcolare, grade 
didactice;

- analiza de nevoi de formare 
în urma unor
chestionare elaborate în 
colaborare cu CCD;

- propunerea de cursuri de 
formare în raport cu nevoile 
de dezvoltare ale şcolii.

Directori
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea
continuă a cadrelor
didactice

Septembrie-
octombrie

Analiza de nevoi
Oferta de formare
a CCD

Colectivul didactic al
şcolii
Directori
Comisia pentru
formarea şi 
perfecţionarea 
continuăa cadrelor
didactice
CasaCorpului
Didactc

Realizarea unei baze de date cu 
nevoile de formare continuă a 
cadrelor didactice (portofoliile 
profesionale ale carelor didactice, 
chestionare cu analiza de nevoi, 
oferte de
formare, inscrierea fiecărui 
profesor la cel puţin un curs de 
perfecţionare)

Stabilirea unui
program de desfăşurare a 
cursurilor de formare proprii şi
din oferta CCD:
-elaborarea graficului de 
formare;
-derularea activităţilor;
-monitorizarea activităţilor;
-disemunarea activităţilor la 
catedră şiimplementarea 
competenţelor dobândite în 
procesul educaţional

Directori
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea
continuă a cadrelor
didactice

Octombrie –
noiembrie
Conform 
graficului
CCD

Grafic de formare
Cursuri propuse

Colectivul didactic al
şcolii
Directori
Comisia pentru 
formarea şi 
perfecţionarea continuă
a cadrelor
didactice
Casa
Corpului

Creşterea gradului de 
perfecţionare a cadrelor
Didactice (bază de date
cu: numărul de cursuri 
desfăşurate, număr de profesori 
participanţi lacursuri, grad de 
aplicare a
competenţelor dobândite
in procesul de predareînvăţare- 
evaluare)

Amenajarea unui punct de 
informare şi documentare 
privind perfecţionarea şi
Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice

Directorii
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea
continuă a cadrelor 
didactice

Ianuarie - 
februarie

Grafic de formare
Cursuri propuse

Colectivul didactic al
şcolii
Directori
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea 
continuă a cadrelor
didactice

Creşterea gradului de
perfecţionare a cadrelor
didactice ( număr de profesori 
care accesează informaţiile 
privind dezvoltarea
profesională)

Dezvoltarea unor 
parteneriate instituţionale cu 
furnizori acreditaţi de
formare în scopul optimizării 
activităţilor
de formare şi dezvoltare 

Directorii
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea
continuă a cadrelor 
didactice

Noiembrie
decembrie

Cursuri propuse Colectivul didactic al
şcolii
Directori
Comisia pentru 
formarea şi
perfecţionarea 

Creşterea gradului de 
perfecţionare a cadrelor
didactice( număr de proiecte 
derulate, număr de furnizori 
acreditaţi implicaţi, număr de
profesori implicaţi,număr de 
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profesională prin:
-implicarea şcolii ca centru 
de formare al CCD în 
derularea programelor;
-realizarea de programe care 
să permită schimbul de 
informaţii cu alte şcoli;
-atragerea specialiştilor din 
unităţi economice pentru
derularea de cursuri de
formare

continuăa cadrelor
didactice
Formatoriacreditaţi
Parteneri economici

activităţi desfăşurate în 
colaborare cu agenţii economici)

Eficientizarea metodelor de
monitorizare şi de consiliere 
ale profesorilor debutanţi 
prin:
-implementarea sistemului de
mentorat;
-iniţierea profesorilor 
debutanţi;
-asistenţe la lecţii ,analiza 
activităţilor;
-consiliere pentru stabilirea 
nevoilor de formare şi a 
căilor de acţiune în vederea 
perfecţionării

Directorii
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea
continuă a cadrelor 
didactice
Comisia de 
evaluare şi 
asigurare a calităţii
Responsabilii 
ariilor curriculare

Permanent 

Planul managerial 
in domeniul
Dezvoltării resursei 
umane

Directori
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea 
continuă a cadrelor
didactice
Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii
Profesorii debutanţi
Responsabilii ariilor
curriculare

Perfecţionarea cadrelor
didactice debutante în vederea 
creşterii calităţii activităţii 
acestoră( grafice de asistenţe la 
lecţii, fişe de
asistenţe la lecţii,grad de 
participare la cursuri de 
perfecţionare a cadrelor 
didactice debutante)

Asigurarea calităţii 
procesului de formare
continuă prin activităţi
 nivelul şcolii.
Organizarea şi monitorizarea
activităţilor metodice la 
nivelul cercurilor pedagogice
pe
discipline.

Directorii
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea
continuă a cadrelor 
didactice
Comisia de 
evaluare şi 
asigurare a calităţii
Responsabilii 
ariilor curriculare

Permanent
Conform 
graficelor
de activităţi

Planurile de
actiune ale
comisiilor metodice
Rapoarte de
monitorizare a
activităţii metodice

Profesori
Elevi 

Creşterea gradului de 
perfecţionare a cadrelor 
didactice (susţinerea la nivelul 
catedrelor a cel puţin două 
activităţi demonstrative/ 
semestru, participarea tuturor
profesorilor la cercurile 
metodice)

Corelarea
formării continue
cu formarea 
iniţială a 
profesorilor

Consolidarea parteneriatului 
cu
Reprezentanţii 
învăţământului superior în 
formarea iniţială şi continuă 
pentru cariera

Directorii
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea
continuă a cadrelor 
didactice

Ianuarie
Martie 

Analiza de nevoi
Oferte de formare

Colectivul didactic al
şcolii
Directori
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea 

Creşterea gradului de
perfecţionare a cadrelor
didactice prin asistarea
practicii pedagogice
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didactică , prin care să
se asigure adecvarea la
finalităţile învăţământului
preuniversitar a 
conţinuturilor şi metodelor 
formării universitare

continuă a cadrelor
didactice
Reprezentanţi ai
universităţilor

Creşterea gradului
de
perfecţionare a 
cadrelor didacticii 
şi pedagogiei
şcolare care
promovează un
invăţământ centrat
pe elevi

Promovarea programelor de 
formare necesare
pregătirii cadrelor didactice 
în vederea promovării
învăţământului centrat pe 
elevi

Directorii
Responsabilii 
comisiilor metodice
Responsabilii 
ariilor curriculare

Permanent
Planurile de acţiune
ale comisiilor 
metodice

Colectivul didactic al 
şcolii
Directori
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea 
continuă a cadrelor
didactice
Formatori acreditaţi

Creşterea gradului de
perfecţionare a cadrelor 
didactice prin participarea la 
cursuri de formare in domeniul
învăţământului centrat pe elev 
(număr de cursuri, număr de
participanţi la cursuri)

Creşterea calitătii
Actului 
educaţional prin
participarea la
proiecte pentru
dezvoltarea
profesională a
resursei umane
cu fonduri UE
prin POSDRU

Stimularea participării
cadrelor didactice la
cursuri de formare
propuse ca urmare a
aplicării noului sistem
de formare continuă

Directorii
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea
continuă a cadrelor
didactice

Permanent

Analiza de nevoi
Conform ofertei
de proiecte in
domeniu

Colectivul didactic al
şcolii
Directori
Comisia pentru
formarea şi
perfecţionarea 
continuă a cadrelor
didactice
Formatori acreditaţi

Flexibilizarea reconversiei
profesionale a adulţilor (număr 
de proiecte derulate, număr de 
participanţi)

PRIORITATEA 4: Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii. Atragerea de noi surse bugetare. Modernizarea bazei 
materiale
OBIECTIV: Alocarea de la bugetul de stat şi de la bugetul local a resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ. 
Asigurarea cadrului
legal şi desfăşurarea de activităţi aducătoare de venituri extrabugetare pentru modernizarea bazei materiale a şcolii
ŢINTA: Creşterea valorii resurselor pentru finanţarea procesului educativ, bunei funcţionări a şcolii şi dezvoltării bazei materiale a 
şcolii
CONTEXT: Pentru sustinerea cheltuielilor destinate bunei functionări a şcolii este necesară o asigurare eficientă a resurselor 
financiare

OBIECTIVE ACȚIUNI MĂSURI

PERSOANA/
COMPARTIM
ENE

LE
RESPONSABI

LE

RESURSE
OBSERVATII 

(rezultate aşteptate)
Indicatori de performanţăTERMEN DE

REALIZARE
MATERIALE UMANE
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1 2 3 4 5 6 7 8

Alocarea de la
bugetul de 
stat şi de la 
bugetul local 
a resurselor
necesare 
desfăşurării
procesului de
învăţământ

Asigurarea 
resurselor 
necerare 
pentru
desfăsurarea in
conditii legale a
unităţii şcolare

Realizarea demersurilor 
necesare pentru finalizarea 
la timp a lucrărilor de
reparaţii şi igienizare în 
vederea desfăşurării în bune
condiţii a activităţilor din 
şcoală şi obţinerea tuturor 
avizelor de funcţionare

Directori
Administrator 
de
patrimoniu
Administrator
financiar

Septembrie-
fiecare an şcolar

Fundamentarea 
bugetului de
venituri şi
cheltuieli

Directori
Administrator de
patrimoniu
Administrator financiar
Primăria şi consiliul
local
Direcţia de sănătate
publică

Asigurarea condiţiilor necesare 
de funcţionare
a unităţii şcolare (spaţii şcolare 
optime pentru
desfăşurarea procesului
instructiv-educativ procese
verbale de inventariere, avize de 
funcţionare )

Raportarea situaţiilor
solicitate de ISJ Alba privind
pregătirea
spaţiilor de invăţământ, 
asigurarea manualelor 
şcolare

Directori
Administrator 
de
patrimoniu
Administrator
financiar
Secretar sef

Conform 
graficului
ISJ Alba

Rapoartele
solicitate
Necesar manual 
şcolare

Directori
Administrator de
patrimoniu
Administrator financiar
Secretar sef
Bibliotecar

Raportarea la timp a situaţiilor 
solicitare(rapoarte )

Menţinerea legăturii
permanente cu structurile 
decizionale locale(primăria,
consiliul local) privind 
starea infrastucturii,
asigurarea utilităţilor,
priorităţi de reabilitare
a structurii şi de dotare

Directori
Administrator 
de
patrimoniu
Administrator
financiar
Secretar sef

Permanent

Informari catre
primărie
Acte financiar 
contabile

Directori
Administrator de
patrimoniu
Administrator financiar
Secretar şef
Primăria şi
Consiliul local

Asigurarea la timp a plăţilor 
(acte financiar contabile)

Asigurarea 
bazei
materiale 
pentru
asigurarea unui
învăţământ 
conform 
standardelor  
de
pregătire 
şcolară
şi profesională

Dezvoltarea bazei materiale 
pentru desfăşurarea unui
învăţământ modern:
-organizarea spaţiilor
de învăţare în raport cu
calificările şi standardele de 
pregătire profesională;
-asigurarea cadrului
necesar accesului la
resursele de învăţare
pentru totii elevii;
-modificarea ambientului 
şcolar în concordanţă cu 
nevoile elevilor şi ale
părinţilor.

Directori
Administrator 
de
patrimoniu
Administrator
financiar

Permanent
Proiectul de 
buget al unitătii

Directori
Administrator de
patrimoniu
Administrator financiar
Secretar şef
Primăria şi consiliul
local
Comitetul de părinţi pe 
şcoală
Consiliul consultativ
al elevilor
Diriginţii
Profesorii de
specialitate

Modernizarea  claselor, 
laboratoarelor şi cabinetelor 
şcolare (documente de inventar, 
documente contabile)

Realizarea unor 
parteneriate cu agenţii
economici în vederea
modernizării bazei

Consiliul de
administraţie
Directorii

Permanent Proiecte de
parteneriat in
vederea
modernizării

Directori
Administrator de
patrimoniu
Administrator financiar

Modernizarea atelierelor,
laboratoarelor şi cabinetelor 
şcolare(contracte de colaborare 
şi convenţii de
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materiale bazei materiale
Administratorii
Unităţilor economice

parteneriat)

Asigurarea 
cadrului legal
şi 
desfăşurarea
de activităţi 
aducătoare
de venituri
extrabugetare
pentru
modernizarea
bazei 
materiale a 
şcolii

Asigurarea
cadrului legal şi
derularea de
activităţi 
aducătoare de
venituri
extrabugetare

Asigurarea cadrului legal de
activităţi aducătoare de 
venituri extrabugetare prin:
-îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor 
şi a contribuţiilor datorate,
potrivit legislaţiei în 
vigoare;
-respectarea prevederilor 
legale privind execuţia
bugetară;
-raportarea execuţiei 
bugetare la organele 
ierarhic superioare.

Consiliul de
administraţie
Directorii
Administrator
financiar

Permanent 

Proiectul de 
buget al unităţii
Legislaţia in
vigoare

Consiliul de
administraţie
Directorii
Administrator 
financiar
Sef serviciu 
financiar ISJ
Serviciul audit al
administraţiei 
locale

Respectarea cadrului legal 
privind veniturile 
extrabugetare (acte 
financiar-contabile)

Dezvoltarea
componentei de
educaţie pe tot
parcursul vieţii
prin 
acreditarea
liceului ca 
furnizor de
formare
profesională a
adulţilor

Dezvoltarea componentei de
educaţie pe tot parcursul 
vieţii
-identificarea nevoilor de 
formare a adulţilor;
-intreprinderea demersurilor
legale pentru desfăşurarea 
activităţilor de formare;
-identificarea şi asigurarea 
resurselor necesare 
desfăşurării activităţii;
-Implementarea şi
Monitorizarea activităţilor

Consiliul de
administraţie
Directorii
Administrator
financiar

Permanent Legislaţia in
vigoare

Directori
Administrator de
patrimoniu
Administrator financiar
Secretar şef

Acreditarea liceului ca furnizor 
de formare profesională a 
adulţilor( număr de cursuri
realizate, număr de beneficiari)

Dezvoltarea
componentei de
educaţie pe tot
parcursul vieţii
prin realizarea 
de
parteneriate cu
formatori 
autorizaţi

Dezvoltarea componentei de
educaţie pe tot
parcursul vieţii:
-realizarea de parteneriate 
cu cu furnizori de formare
profesională autorizaţi;
-promovarea ofertelor de 
formare grupurilor ţintă;
-identificarea şi asigurarea 
resurselor necesare 
desfăşurării activităţii;
-Implementarea şi
Monitorizarea activităţilor.

Consiliul de
administraţie
Directorii
Administrator
financiar
Administrator 
de
patrimoniu

Permanent 

Analiza de nevoi
Protocoale
incheiate cu
furnizori de
formare 
acreditaţi

Directori
Administrator de
patrimoniu
Administrator financiar
Secretar şef
Furnizori autorizaţi de 
formare
profesională

Realizarea de activităţi de 
formare profesională
a adulţilor prin încheierea de 
contracte de colaborare cu
furnizori autorizaţi(număr de 
protocoale incheiate, număr de 
cursuri derulate, număr de 
beneficiari)

Jidvei/Alba - Str. Perilor Nr. 19
Tel-Fax- 0258881124; email: lic.jidvei@mail.ro; http://scoalajidvei.ro

Page 94

mailto:lic.jidvei@mail.ro


PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII - P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI

Dezvoltarea
Compartimente
lor aducătoare 
de venituri
extrabugetare

-încheierea de protocoale,
parteneriate, contracte, care
să permit activitatea de 
prestări servicii
-diversificarea sortimentală 
şi creşterea calităţii
produselor obţinute în
atelierele şcoală
-promovarea ofertei de
produse şi executarea
operativă a comenzilor
-sponsorizarea activităţii 
şcolii de către firme sau 
persoane interesate de
creşterea calităţii 
activităţilor instructive 
educative
-implicarea părinţilor în 
dezvoltarea bazei materiale 
şi îmbunătăţirea
ambientului şcolar

Consiliul de
administraţie
Directorii
Administrator
financiar
Administrator 
de
patrimoniu

Permanent 

Contracte de
sponsorizare
Protocoale de
colaborare

Directori
Administrator de
patrimoniu
Administrator financiar
Secretar şef
Comitetul de părinţi pe 
şcoală
Consiliul consultativ
al elevilor
Diriginţii
Profesorii de
specialitate

Creşterea veniturilor 
extrabugetare (număr de
contracte încheiate, venituri 
realizate)

PRIORITATEA 5: Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe
OBIECTIV: Îmbunătăţirea imaginii şcolii
ŢINTA: Armonizarea legăturilor între compartimentele şcolii
Realizarea planului de şcolarizare şi atragerea elevilor cu rezultate şcolare bune
CONTEXT: În contextul socio-economic se impune o politică mai activă de impunere a şcolii noastre pe piaţa ofertelor de formare care
să promoveze potenţialul creativ al profesorilor şi elevilor şcolii, cât şi gama largă de posibilităţi prin care şcoala poate satisface 
cerinţele comunităţii locale

OBIECTIVE ACȚIUNI MĂSURI

PERSOANA/
COMPARTIMENE

LE
RESPONSABILE

RESURSE OBSERVATII 
(rezultate aşteptate)

Indicatori de performanţăTERMEN DE
REALIZARE

MATERIALE UMANE

1 2 3 4 5 6 7 8
Imbunăţătirea 
imaginii
şcolii

Armonizarea
comunicării 
între
compartimentel
e şcolii

Întâlniri periodice ale
responsabililor de
compartimente în
consiliul de 
administraţie
Popularizarea activităţii
compartimentelor

Conducerea 
şcolii
Responsabilii
compartimentelo
r

Permanent Rapoarte de
analiză
Planuri de 
acţiune

Toţi membrii
personalului

Rezolvarea operativă a 
sarcinilor
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Facilitarea
accesului la
informare şi
documentare

Asigurarea accesului
permanent la Internet
Constituirea fondului
documentar

Conducerea 
şcolii
Informaticianul
Bibliotecarul

Permanent 

Baza de date 
cu
legislaţia in
domeniul
educaţiei,cu
documentele
manageriale 
şi
documentele
proiective şi 
de
analiză a
activiţătii

Personalul şcolii Rezolvarea operativă a
sarcinilor

Eficientizarea 
activităţii
Comisiei de
imagine

Realizarea unor 
materiale de promovare 
a imaginii şcolii (pliante,
albume, CD)
Desfăşurarea unor 
acţiuni de promovare a 
imaginii şcolii cu 
implicarea profesorilor 
şi elevilor
Mediatizarea 
performanţelor obţinute
de elevi şi profesori în
procesul de învăţământ.

Conducerea 
şcolii
Biroul de 
imagine

Permanent 

Materiale de
promovare a
activitătii 
şcolii

Consiliul
consultativ
al părinţilor
Primăria
Mass-media

Cel puţin patru acţiuni de 
promovare
Cartea de identitate a şcolii
Creşterea cu 20% a 
numărului de elevi 
participanţi la concursurile 
şcolare şi
extraşcolare
Creşterea cu 
10%numărului de
premii la concursuri şi 
olimpiade şcolare

Implicarea 
şcolii
în schimburi de
experienţă,
proiecte şi
programe

Participarea profesorilor
şi elevilor la seminarii, 
conferinţe, simpozioane 
şi
concursuri
Realizarea de proiecte 
şcolare atractive şi 
antrenante
Antrenarea agenţilor 
economici în 
desfăşurarea unor 
activităţi în şcoală

Membrii CA
Comisia pentru
Promovarea 
imaginii
şcolii

Permanent

Planuri de 
acţiune ale 
comisiilor
metodice
Proiecte de
parteneriate 
şi
colaborări

ISj
Primăria
CCD
Instituţii de
Învăţământ 
superior

Participarea la cel puţin o 
sesiune de comunicări
ştiinţifice pe judeţ pentru
elevi şi profesori
Iniţierea a cel puţin un 
proiect internaţional

Atragerea de
şcoli în reţeaua
de parteneriat
pentru
diversificarea

Derularea unor activităţi
în parteneriat cu alte 
şcoli pentru dezvoltarea 
simţului
civic şi esthetic 

CA
Comisia pentru
proiecte şi
parteneriate 
educative

Permanent Proiecte de
parteneriate 
şi
colaborări

Scolile generale 
din
localitate,și zona 
Blaj - Jidvei

Școli atrase în parteneriat
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activităţilor 
educative şi
extraşcolare

derularea unor activităţi
în colaborare
cu şcoli de specialitate

PRIORITATEA 6: Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei
OBIECTIV: Compatibilizarea sistemului educativ românesc cu sistemele europene şi stimularea creşterii cooperărilor internaţionale
ŢINTA: Participarea în proiecte FSE, axa prioritară3, domeniul de intervenţie 3 şi 4 şi participarea la alte proiecte bilaterale şi 
multilaterale (Commenius, Socrates)
CONTEXT: Creşterea mobilităţii cadrelor didactice şi elevilor în spaţiul uniunii europene
Creşterea cu 5% a participării cadrelor didactice la cursuri de masterat şi doctorat
Creşterea importanţei activităţilor educative şi extraşcolare pentru formarea completă a personalităţii copiilor şi tinerilor

OBIECTIVE ACȚIUNI MĂSURI

PERSOANA/
COMPARTIM
ENE

LE
RESPONSABI

LE

RESURSE
OBSERVATII 

(rezultate aşteptate)
Indicatori de performanţă

TERMEN DE
REALIZARE

MATERIALE UMANE

1 2 3 4 5 6 7 8
Compatibiliza
rea sistemului
educative 
românesc cu 
sistemele 
europene şi 
stimularea
creşterii 
cooperărilor
internaţionale

Creşterea 
mobilităţii 
cadrelor 
didactice
participante la
mobilităţi
europene

Identificarea partenerilor,
depunerea şi implementarea
de
proiecte europene
Participarea la vizite 
pregătitoare în şcolile 
implicate în proiecte 
Schimburi de profesori 
organizate la nivel naţional 
şi internaţional

Conducerea 
şcolii
Responsabil 
comisie
parteneriate 
şi
programe 
europene

Conform 
graficului

Metodologia 
şi
documentaţia
specifică

Profesori
POSDRU,
ANPCDEFP
ISJ Alba

4 cadre didactice 
participante

Participarea la
programe de
formare în
domeniul
managementul
ui
de proiect

Participarea la programe de 
consiliere şi consultanţă în
Domeniul managementului 
de
proiect in vederea 
eficientizării activităţii de 
elaborare şi implementare 
de proiecte

Conducerea 
şcolii
Responsabil 
comisie
parteneriate 
şi
programe 
europene

Conform 
graficului 
activităţilor 
de

formare

Metodologia 
şi
documentaţia
specifică

Profesori
POSDRU,
CCD Alba,
ISJ  Alba

Toţi responsabilii comisiilor
metodice şi ai comisiei 
pentru
elaborarea de proiecte şi 
parteneriate şcolare 
consiliaţi
(cursuri de formare 
organizate, număr 
deprofesori participanţi, 
număr de proiecte
elaborate şi implementate)

Perfecţionarea
activităţii

Profesionalizarea carierei 
managerial prin stimularea

Conducerea 
şcolii

Conform 
graficelor

Analiza de 
nevoi

Profesori
ISJ-Alba

Cel puţin 6 profesori 
înscrisi
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cadrelor 
didactice

participării cadrelor 
didactice la studii 
aprofundate, masterate,
doctorat în domeniul 
managementului 
educaţional;
Stimularea participării 
cadrelor didactice la 
completarea studiilor 
academic postuniversitare 
în specialitate.

Responsabili
i ariilor
curriculare

formatorilor

Conform 
ofertei
de proiecte in
domeniu

Instituţii
universitare

( număr de profesori 
participanţi, domeniile de 
perfecţionare)

Implicarea 
şcolii
în schimburi de
experienţă,
proiecte şi
programe

Participarea profesorilor şi 
elevilor la seminarii, 
conferinţe,
simpozioane şi concursuri
Realizarea de proiecte 
şcolare atractive şi 
antrenante
Antrenarea agenţilor 
economici în desfăşurarea 
unor activităţi în şcoală

Membrii CA
Consilier pe 
probleme
educative
Consilier 
şcolar

Permanent 

Planul
managerial al
comisiei 
pentru
proiecte şi
parteneriate
educaţionale

ISj
Primăria
CCD
Instituţii de
învăţământ
superior

Participarea la cel puţin o 
sesiune de comunicări
ştiinţifice pe judeţ pentru
elevi şi profesori Iniţierea a
cel puţin un proiect 
internaţional

Atragerea de
şcoli în reţeaua
de parteneriat
pentru
diversificarea
activităţilor
educative şi
extraşcolare

Activităţi în parteneriat cu 
alte şcoli pentru dezvoltarea
simţului
civic şi esthetic derularea 
unor
activităţi în colaborare cu 
şcoli de specialitate

CA
Consilier pe 
probleme
educative

Permanent 

Planul
managerial al
comisiei 
pentru
proiecte şi
parteneriate
educaţionale

Scolile
generale din
zonă, 3 şcoli atrase în parteneriat

1.2   Finanţarea  planului operaţional

Surse de finanţare :
- Buget republican – Ministerul Eucației Naționale
- Primăria Comunei Jidvei ;
- Surse extrabugetare (SC Jidvei SRL și alte contracte de sponsorizare)
- Fonduri ale Comitetului de părinţi;
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2. Consultare, monitorizare şi evaluare

2.1  Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS
 Acţiuni în vederea elaborării PAS:
- Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
- Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS
- Culegerea  informaţiilor  pentru  elaborarea  PAS  prin:  chestionare  aplicate  elevilor,

părinţilor,   profesorilor  şcolii;  discuţii  colective  şi  individuale  cu  principalii  „actori”
implicaţi în formarea  profesională; interpretarea datelor statistice. Aceste informaţii au
fost corelate cu priorităţile  identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.

- Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
- Prezentarea  priorităţilor,  obiectivelor  şi  domeniilor  care  necesită  dezvoltare  spre

consultare  personalului şcolii, în cadrul Consiliului Profesoral şi în cadrul şedinţelor de
catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu
părinţii.

- Structurarea  sugestiilor  formulate  în  urma  consultărilor  şi,  pe  baza  acestora,  a
reformulării  obiectivelor priorităţilor.

- Elaborarea planurilor operaţionale.
2.2 Surse de informaţii:

- Documente  de  proiectare  a  activităţii  şcolii  (documente  ale  catedrelor,  comisiei
diriginţilor,   Consiliului  elevilor,  Consiliului  reprezentativ  al  părinţilor,  oferta  de
şcolarizare)

- Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului
de   Administraţie,  rapoarte  ale  echipei  manageriale,  rapoarte  ale  celorlalte
compartimente ale  şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)

- Documente de prezentare şi promovare a şcolii
- PRAI 
- PLAI Alba
- Date statistice - AMOFM Alba
-  Chestionare, discuţii, interviuri
- Rapoarte scrise ale ISJ Alba şi  MEC  întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală

2.3  Organizarea activităţilor de monitorizare,  evaluare şi  actualizare a
PAS

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

- întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
- includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie,

ale  Consiliului profesoral, ale catedrelor;
- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de

Administraţie;
- revizuire periodică şi corecţii.

2.4  Programul activităţii de monitorizare şi evaluare

Tipul activității

Responsabilitate
a

monitorizării şi
evaluării

Frecvenţa
monitoriză

rii

Datele
întâlnirilor de

analiză

Întocmirea seturilor de date care  să 
sprijine monitorizarea ţintelor

Şefii comisiilor
metodice lunar decembrie -

martie
Monitorizarea periodică a  implementării 
acţiunilor  individuale Responsabil CEAC trimestrial Decembrie -

aprilie
Comunicarea acţiunilor corective  în 
lumina rezultatelor obţinute

Şefii comisiilor
metodice trimestrial Decembrie-

aprilie
Analiza informaţiilor privind  progresul 
realizat în atingerea  ţintelor

Coordonator
CEAC anual Iunie

Stabilirea metodologiei de  evaluare, a 
indicatorilor de  evaluare şi a impactului 
asupra  comunităţii

Consiliul de
Administraţie al

şcolii
anual Septembrie

Str. Perilor Nr. 19
Tel-Fax:-0258881124 –e-mail:lic.jidvei@mail.albanet.ro

http://scoalajidvei.ro



PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII - P.A.S. – LICEUL TEHNOLOGIC
JIDVEI

Prezentarea generală a  progresului 
realizat în atingerea  ţintelor

Coordonator
CEAC 

anual Iunie

Evaluarea progresului în  atingerea 
ţintelor.
Actualizarea acţiunilor din PAS  în lumina
evaluării

Consiliul de
Administraţie anual Iunie

2.5 Consultare
 Consultarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi alocarea de responsabilităţi,

cu raportări lunare asupra stadiului de atingere a obiectivelor;
 Familiarizarea cadrelor didactice cu formularele de autoevaluare a activităţii prin afişarea

acestora în cancelaria şcolii;
 Analiza criteriilor de evaluare avute în vedere la asistenţe la ore, în cadrul şedinţelor de

catedră;
 Stabilirea Graficului de asistenţe de comun acord cu cadrele didactice;
  Implicarea partenerilor sociali în activitate pentru armonizarea programelor de învăţare cu

obiectivele strategice
 Relaţionarea  curriculum-urilor  cu  cerinţele  mediului  socio-economic  în  cadrul

parteneriatelor cu partenerii sociali, prin implicarea specialiştilor în echipa de autori; 
 Constituirea  echipelor  de  lucru,  eventual  interdisciplinare,  în  vederea  instituirii  unui

program de mentorat pentru cadre didactice care necesită o îmbunătăţire a unor aspecte ale
activităţii propuse pentru faza pilot de introducere a sistemelor de asigurare a calităţii în
educaţie;

2.6 Monitorizare şi evaluare

 Asistarea la  ore a fiecărui  cadru didactic de către echipe formate din directorii  şcolii  şi
membrii Comisiei de asigurare a calităţii sau responsabili de catedră, profesori metodişti;

 Consilierea oferită cadrelor didactice şi feed-back-ul pozitiv prin formularea recomandărilor
asupra necesarului de instruire şi a căilor de acţiune de către echipa managerială;

 Colectarea informaţiilor privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite pentru utilizarea
ca punct de plecare în dezvoltarea programelor de învăţare;

 Interpretarea  rezultatelor  obţinute,  identificarea  eventualilor  factori  perturbatori  ai
procesului, care nu au permis performanţa aşteptată;

 Autoevaluarea activităţii la nivelul catedrelor şi compartimentelor funcţionale în raport cu
noile standarde, elaborarea unor analize obiective a activităţii şi a planului de măsuri

2.6.1 Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare

Tipul activității Responsabilitatea diseminării /
monitorizării/ evaluării

Frecvenţa
diseminării/

monitorizării/
evaluării

Datele
întâlnirilor de

analiză

Diseminare PAS prin:
- Consiliu profesoral
- Activităţi metodice la 

catedre
- Întâlniri cu Consiliul 

elevilor
- Întâlniri cu părinţii

Prof. Stan Carmen- director
Prof. Corbean Critina – 
responsabil CEAC 

Noiembrie
2014 Februarie 2015

Intocmirea seturilor de date care 
să sprijine monitorizarea ţintelor Comisia CEAC

Decembrie
2014 Martie 2015

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor 
individualele

Prof. Stan Carmen- director
Prof. Corbean Critina – 
responsabil CEAC 

Trimestrial
Decembrie

2014 –Aprilie
2015
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Comunicarea acţiunilor corective 
în lumina rezultatelor obţinute

Prof. Stan Carmen- director
Prof. Corbean Critina – 
responsabil CEAC 

Trimestrial Decembrie

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în atingerea 
ţintelor

Prof. Stan Carmen- director
Prof. Corbean Cristina –
responsabil CEAC 

Anual Iunie

Stabilirea metodologiei de 
evaluare, a indicatorilor de 
evaluare şi a impactului asupra 
comunităţii

Consiliul de administraţie al şcolii Anual Septembrie

Prezentarea generală a 
progresului  realizat în atingerea 
ţintelor

Prof. Corbean Cristina – 
responsabil CEAC Anual Iunie

Evaluarea progresului în 
atingerea
ţintelor.

Consiliul de
administraţie Anual Iunie

2.6.2 Surse de informații

 Documente  de  proiectare  a  activităţii  şcolii  (documente  ale  catedrelor,  comisiei
diriginţilor,  Consiliului  elevilor,  Consiliului  reprezentativ  al  părinţilor,  documente  care
atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare)

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului
de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente
ale şcolii –secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii
  Siteuri de prezentare a judeţului Alba și a Comunei Jidvei
  PRAI Centru
 PLAI Alba
 Chestionare, discuţii, interviuri
 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală

3.  Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în
vederea elaborării planului

 Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
 Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
 Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului  de Administraţie,

Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;
  Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul  Consiliului  profesoral şi  al  Consiliului  de

Administraţie;
 Revizuire periodică şi corecţii.

4.  Glosar

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională
AEL Programul Asistent Educaţional pentru Liceu
AJOFM Agenţia Județană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
CCD Casa Corpului Didactic
CDS Curriculum la Decizia Școlii
CDL Curriculum de Dezvoltare Locală
CEAC Comisia pentru Evaluare şi asigurarea Calităţii
CLDPS Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională
CJAPP Centrul Județean de Asistenţă Psiho-Pedagogică
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COR Clasificarea Ocupaţiilor din România
IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic
ISJ Inspectoratul Școlar Județean Alba
TIC Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale
MEC Ministerul Educației și Cercetării
MEN Ministerul Educației Naționale
MECTS Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului
MECS Ministerul Educației și Cercetării Științifice
ONG Organizaţie Nonguvernamentală
PAS Planul de Acţiune al Şcolii
PIB Produsul Intern Brut
PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
SPP Standarde de Pregătire Profesională
SWOT Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats 

(Ameninţări)
TVET Învăţământ profesional şi tehnic

Director,
Prof. Carmen STAN
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	18.2 Elevi
	PUNCTE TARI
	PUNCTE SLABE
	AMENINŢĂRI
	slaba motivare a cadrelor didactice din cauza salariilor mici;


