
 

  

1 
 

CCOOLLEEGGIIUULL  AAGGRRIICCOOLL  

„„TTRRAAIIAANN  SSĂĂVVUULLEESSCCUU””  TTÂÂRRGGUU  ––  MMUURREEȘȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPLLAANN  DDEE  AACCŢŢIIUUNNEE    

AALL  ŞŞCCOOLLIIII  

22002211--22002255  

PPLLAANN  OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL    

22002211--22002255  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2 

 

 

ECHIPA  DE ELABORARE: 

 

PROF.ING. BLAGA ADRIANA – DIRECTOR 

PROF. FEHER CRISTINA – Coordonator  CEAC 

PROF. POP GELIA 

PROF. CRĂCIUN MELINDA 

PROF. SAVA RAMONA 

PROF. ŞTEFAN MONICA 

PROF. BLAGA STELA 

PROF. VILAIA VIOREL – INFORMATICIAN 

Comisia de revizuire/actualizare 

prof: 

 

PROF.ING. BLAGA ADRIANA – DIRECTOR 

PROF. FEHER CRISTINA – Coordonator  CEAC 

PROF. POP GELIA 

PROF. CRĂCIUN MELINDA 

PROF. SAVA RAMONA 

PROF. ŞTEFAN MONICA 

PROF. BLAGA STELA 

PROF. VILAIA VIOREL – INFORMATICIAN 

Aprobat în Consiliul de Administraţie din 25.10.2022  

 

 

 

 



 

  

3 

Cuprins 

 

Capitolul 1 – Argument………………………………………………………………….............4 

1.1. Contextul european, naţional şi regional……………………………..................................5 

1.2. Profilul şcolii............................................................................................................................7 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2021-2022……...............................................12 

1.4. Cultura organizaţională…………………………...............................................................14 

Capitolul  2 -  Problematică…....................................................................................................15 

2.1. Viziunea şi misiunea……….................................................................................................15 

2.2. Priorităţi la nivel naţional……………………....................................................................17 

2.3. Priorităţi şi obiective regionale….…………………...........................................................18 

2.4. Priorităţi şi obiective locale…………..................................................................................20 

Capitolul 3 –  Analiza nevoilor……….......................................................................................22 

3.1.  Analiza mediului extern………..........................................................................................22 

3.1.1. Analiza mediului economic……………...........................................................................22 

3.1.2. Prognoze demografice.......................................................................................................23 

3.1.3. Piaţa muncii…………………............................................................................................28 

3.1.4. Tendinţe privind populaţia şcolară……………………………………………………..29 

3.1.5. Calificări necesare.............................................................................................................29 

3.2.  Analiza mediului intern.......................................................................................................32 

3.2.1.Predare învățare.................................................................................................................32 

3.2.2. Materiale şi resurse didactice...........................................................................................33 

3.2.3. Rezultatele elevilor……………………………………………………………………….33 

3.2.4. Îndrumare şi consiliere…………………………………………………………………..35 

3.2.5. Calificări şi curriculum……………………………………………………………….....36 

3.2.6. Resurse materiale………………………………………………………………………...36 

3.2.7. Resurse umane………………………………………………………………………...…36 

3.2.8. Parteneriate…………………………………………………………………………...….36 

3.3. Analiza S W O T………………………………………………………………………..….37 

3.4. Principalele aspecte care necesită dezvoltare...…………………………………………..39 

Capitolul 4 – Consultare, monitorizare, şi evaluare…………………………………...……..41 

4.1. Scurtă prezentare a modului de organizare……………………………………………...41 

4.2. Monitorizare, evaluare, implementare…………………………………………………...41 

Capitolul 5 – Planul operațional al şcolii…...............................................................................42 

Anexe…………………………………………………………………………………………….54 

Bibliografie…………………………………………………………………………………….105 

 



 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ARGUMENT/MOTIVAȚIE 

Planul de acțiune al Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” este documentul de planificare 

strategică a ofertei de formare profesională. Structura PAS și modalitățile de realizare ale 

acestuia se bazează pe recomandările formulate în Planul Regional de Acțiune pentru 

dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PRAI), Planul Local de Acțiune pentru 

învățământul profesional și tehnic (PLAI) și Ghidul de elaborare a Planului de 

Acțiune/Dezvoltare a școlii. În baza nevoilor identificate, cât și a elementelor surprinse din 

analiza SWOT, au fost propuse următoarele direcții strategice pentru perioada 2021-2025: 

1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesinală inițială, în 

concordanţă cu cerinţele angajatorilor, la cerințele pieţei muncii și la opțiunile elevilor; 

2. Dezvoltarea activității de consiliere şi orientare profesională bazată pe un mecanism 

local de date prelucrate și diseminate necesare orientării profesionale; 

3. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din judeţul 

Mureș şi reducerea abandonului şcolar;  

4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcoli;  

5. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea unui învățământ incluziv; 

6. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în context concurențial 

pentru a fi competitive în spațiul European. 

 

Dezideratul de bază îl constituie parteneriatul activ:  

ŞCOALĂ – ELEVI – PĂRINŢI – COMUNITATE LOCALĂ  

Acțiunile urmate în vederea elaborării PAS-ului: 

 Stabilirea echipei de lucru; 

 Consultarea PRAI și PLAI și a ghidului de întocmire a PAS; 

 Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare; 

 Culegerea informațiilor necesare elaborării PAS prin chestionare aplicate elevilor, 

părinților, profesorilor, agenților economici. 

CCAAPPIITTOOLLUULL    II  

AARRGGUUMMEENNTT  
ÎÎnn  aacceesstt  ccaappiittooll  ssuunntt  pprreezzeennttaattee::    

  MMoottiivvaațțiiaa//aarrgguummeennttuull;;  

  CCoonntteexxttuull  eeuurrooppeeaann,,  nnaaţţiioonnaall  şşii  rreeggiioonnaall;;  

  PPrrooffiilluull  şşccoolliiii;;    

  BBaazzaa  mmaatteerriiaallăă  aa  CCoolleeggiiuulluuii  AAggrriiccooll  „„TTrraaiiaann  

SSăăvvuulleessccuu””;;  

  AAnnaalliizzaa  rreezzuullttaatteelloorr  şşii  eevvoolluuţţiiiilloorr  ddiinn  aannuull  22002211--

22002222;;  

  NNeeaajjuunnssuurriillee  aaccttiivviittăăţţiiii  aannuulluuii  şşccoollaarr  22002211––  

22002222;;  

  CCuullttuurraa  oorrggaanniizzaaţţiioonnaallăă..  
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 Stabilirea priorităților, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare și 

prezentarea acestora spre consultare consiliului profesoral, în Consiliul Elevilor și a 

părinților și a agenților economicicu care școala are relații de parteneriat. 

 Structurarea sugestiilor formulate în urma consultării și pe baza acestora 

reformularea priorităților și a obiectivelor 

 Elaborarea planului operațional. 

Au fost consultate și analizate următoarele: 

 Documentele de analiză ale activității școlii (procese verbale ale ședințelor 

responsabililor de catedră, ale CA, rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale 

și planul de acțiune CEAC; 

 Documentele referitoare la dotarea existent în momentul planificării; 

 Rapoartele celorlalte compartimente ale școlii, respectiv: secretariat, administrație, 

bibliotecă, contabilitate; 

 Rapoarte ale echipei managerial; 

 Documente de promovare și prezentare a școlii;  

 Procese verbale/rapoarte ale controalelor ISJ; 

 Procese verbale ale Consiliului Părinților și ale Consiliului elevilor; 

 Planul de școlarizare, planurile de învățământ și programele școlare; 

 Protocoale și convenții de colaborare cu partenerii economici și sociali. 

11..11..  CCOONNTTEEXXTTUULL  EEUURROOPPEEAANN  

Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi 

tehnic (IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România 

ca stat membru al Uniunii Europene. 

Obiectivul major al planificării strategice constă în creşterea contribuţiei învăţământului 

profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe 

inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.  

PAS este un document şi totodată un instrument de lucru necesar unei unităţi şcolare, 

întrucât asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce a fost şi este şcoala, dar, în acelaşi timp, 

proiectează pe termen mediu și lung activitatea viitoare, trasând repere clare: 

 se asigură astfel progresul, evoluţia şi înregistrarea unor rezultate pozitive pe 

traiectoria – Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom 

reuşi să le realizăm? Ce valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor? ;  

 concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei: dobândire de abilităţi, atitudini 

– competenţe;   

 asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: 

curriculum, resurse materiale – financiare, resurse umane, relaţii sistemice şi 

comunitare;   

 asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de 

obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi manageriate; 

 favorizează creşterea încrederii în capabilităţile, capacităţile şi forţele proprii;  

 asigură dezvoltarea personală şi profesională;  

  dezvoltă parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, implicând în 

educaţie mai mulţi factori ( familie, comunitate, instituţii educaţionale, ong-uri 

etc. ). 
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CONTEXTUL NAȚIONAL 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită 
pentru educaţia şi formarea profesională, se numără:  

- Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada;  

- Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii;  
- Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;  

- Strategia națională pentru învățământ terțiar;  

- Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;  

- Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare; 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi;  

- Strategia Naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei; 

- Strategia de dezvoltare teritorială a României.  
Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 

învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă 

bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 
 

Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al 

educaţiei: economic şi social. Prin urmare IPT nu poate răspunde, în sens restrâns, cerinţelor 

imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea pentru o carieră de succes care 

presupune integrare socio - profesională. În aceste condiţii învăţământul profesional şi tehnic 

trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat urmată 

de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia. 

Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată a forţei de muncă şi 

tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice pentru o planificare performantă. 

Procesul de planificare strategică în sistemul de educaţie şi formare profesională 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). 

 

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL  

 

Scopul Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI ) este de a îmbunătăţi 

corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel județean şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea 

regională, în perspectiva anului 2025.  
PLAI cuprinde:  

- analiza contextului județean din punct de vedere al evoluţiilor şi previziunilor 

demografice, de piaţă a muncii şi economice; 

- analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde nevoilor 

identificate prin analiza contextului județeanl;  
- priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic la 

nivel județean ca răspuns la nevoile identificate;  
- contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea județului.  

Rolul PLAI este de a furniza cadrul de referinţă şi de a facilita documentarea pentru elaborarea şi 

armonizarea documentelor strategice de la nivel judeţean şi local. 
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PAS-ul este conceput în conformitate cu: Legea 1/2011, Legea Educatiei Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare, Programul de guvernare a României pe perioada 2017-

2020 - Educaţie. Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație; Metodologia 

formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; Planul Regional de Acțiune 

pentru Învățământ, Regiunea de dezvoltare Centru (P.R.A.I. 2016 - 2025) Planul Local de 

Acțiune pentru Învățământ (P.L.A.I. Mureș 2017-2022), Legea 258/07.2007 privind practica 

elevilor şi studenţilor; Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 75 2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei. 

În acest plan de acţiune s-a propus ca obiectiv general ,,Creşterea calităţii educaţiei şi 

formării profesionale iniţiale şi continue în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere”. Pentru asigurarea acestui obiectiv general au fost stabilite 

următoarele obiective specifice:  

1. Adaptarea ofertei educaţionale, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei 

muncii. 

2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere.  

3. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din judeţul 

Mureș şi reducerea abandonului şcolar.  

4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcoli.  

5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.  

6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul 

formării prin învăţământ tehnic şi profesiona. 

Dezideratul de bază îl constituie parteneriatul activ: ŞCOALĂ – ELEVI – PĂRINŢI –  

COMUNITATE LOCALĂ  

11..22..  PPRROOFFIILLUULL  ŞŞCCOOLLIIII  
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Colegiul Agricol Traian Săvulescu este amplasat în municipiul Tg-Mureş, deservind 

„Zona Mureş” precum şi zone din judeţele învecinate, Sibiu, Harghita şi Braşov, acoperind o 

suprafaţă de aproximativ 600 km
2
. 

- Colegiul Agricol Traian Săvulescu  a luat fiinţă în anul 1942 – 1943 ca „Şcoală medie 

de agricultură” care a funcţionat în trei clădiri dispersate în oraş, închiriate special pentru acest 

scop. 

- În 1950 şcoala s-a mutat în localul său propriu, şi anume în pavilionul I din complexul 

situat în str. Kossuth Lajos nr. 108 (azi str. Călăraşilor nr. 108), singurul corp terminat la acea 

dată din cele cinci corpuri de clădiri ale şcolii. 

- În anul 1952 s-a terminat pavilionul al II-lea care a fost folosit ca internat, iar din 1985 

este folosit ca pavilion pentru laboratoarele de specialitate. În anul 1959 s-a terminat pavilionul al 

III –lea în care au fost repartizate mai multe întreprinderi şi instituţii ca Întreprinderea Agrosem, 

Laboratorul Judeţean pentru Controlul Seminţelor, Districtul Apelor şi Direcţia Organizării şi 

Îmbunătăţirilor Funciar, astăzi acest corp de clădire fiind trecut în proprietatea Curţii de Conturi 

(din nefericire pentru şcoală). 

- În anul 1960 a fost terminat şi pavilionul IV cu destinaţie pentru internat, având o 

capacitate de 130 de locuri. 

- Din anul 1954 şi până în 1962 şcoala a funcţionat sub directa coordonare a Ministerului 

Agriculturii. Din 1962 şcoala a trecut sub coordonarea Institutului Central de Cercetări Agricole, 

iar apoi a trecut la Ministerul Învăţământului, apoi din nou la Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei şi începând cu 1993 la Ministerul Învăţământului, actualmente Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului. 

- Baza materială a şcolii era formată din gospodăria didactică care deţinea o suprafaţă de 

92,11 ha, care în 1962 a trecut în proprietatea Staţiunii de Cercetări Zootehnice de la Sângeorgiu 

de Mureş 

- De la înfiinţare până în prezent, şcoala agricolă mureşeană a pregătit cadre pentru diferite 

profiluri şi meserii, funcţionând sub denumiri diferite, astfel: 

 În 1942, la înfiinţare – Şcoala Medie de Agricultură Tg. Mureş 

 În 1945 – Liceul Tehnic Agricol Tg. Mureş 

 Între anii 1946 – 1947 Şcoala Medie de Agricultură, pregătind cadre medii pentru 

agricultură. 

 Între anii 1947 – 1948 Şcoala Medie Tehnică Agricolă, denumire dată în urma reformei 

învăţământului din 1948, care a pregătit tehnicieni agronomi, funcţionând cu 8 clase. 

 În 1950 pe lângă Şcoala Tehnică Agricolă Tg. Mureş începe să funcţioneze un nou 

profil de şcoală tehnică zootehnică. 

 În 1952 – Grup Şcolar Agricol Tg. Mureş pregătind elevi în mai multe profiluri: 

agricol, zootehnic, veterinar 

 În 1955 – Centrul Şcolar Agricol Tg. Mureş care includea şi Şcoala Profesională cu 

diferite profile, Şcoala Tehnică de Maiştri Zootehnişti şi Veterinari. Tot între anii 1955 / 1956 se 

transferă la Tg. Mureş şi Şcoala Profesională din Miercurea Ciuc. În 1956 pe lângă profilele 

existente se mai înfiinţează şi cel de mecanici agricoli. 

 În 1962 se revine la veche denumire de Şcoală Tehnică Agricolă – cu durata studiilor de 

4 ani având profilele: agricol, horticol, veterinar şi contabilitate agricolă, unde se pregăteau 

numai cadre tehnice, fără drept de a urma la absolvirea şcolii superioare. 

- În afara profilelor arătate, în perioada anilor 1955 – 1963 au funcţionat şi cursuri 

de scurtă durată pentru pregătirea cadrelor CAP. 

 În 1966 – funcţionează Liceul Agricol Tg. Mureş cu specialităţile: agronomie, veterinar, 

zootehnie şi contabilitate agricolă, precum şi merceologie, şcoala având un număr de 11 cadre de 

specialitate, ingineri şi medici veterinari, 8 profesori de cultură generală. 

 În 1990 – Grup Şcolar Agricol Tg. Mureş – datorită diversificării formelor de 

învăţământ (liceu, şcoală profesională / şcoală complementară / ucenici ), a profilelor şi 

specializărilor: agricol, horticol, protecţia plantelor, veterinar, zootehnie, industrie alimentară, 
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economic pentru agricultură, economic pentru turism, agroturism montan, peisagişti, 

legumicultori, floricultori, măcelar, brutar, etc. 

 În 2004 Colegiul Agricol Traian Săvulescu – datorită conjuncturii favorabile, a 

rezultatelor deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară, Grupul Şcolar Agricol Tg. Mureş a 

devenit colegiu, purtând numele celebrului fitopatolog Traian Săvulescu 

Şcoala noastră este unica şcoală din zonă care asigură formarea iniţială a forţei de muncă 

pentru sectorul veterinar, protecţia plantelor şi a mediului. Această unicitate contribuie 

esenţial la creşterea responsabilităţii actului educaţional şi la implicarea activă a întregului 

personal al şcolii. 

BBaazzaa  mmaatteerriiaallăă  aa  şşccoolliiii  ssee  ccoommppuunnee  ddiinn::  

CCOORRPPUURRII  DDEE  CCLLĂĂDDIIRRII  

 

 pavilionul I - Şcoala cu sala de sport; 

 pavilionul II - clădire laboratoare; 

 pavilionul III - internat fete; 

 pavilionul IV - internat de băieţi ; 

 adăpost bovine; 

 adăpost porcine; 

 adăpost păsări; 

 vestiar şi grup sanitar; 

 atelier mecanic; 

 depozit de furaje. 

 

 

SSĂĂLLII  DDEE  CCLLAASSĂĂ,,  LLAABBOORRAATTOOAARREE,,  CCAABBIINNEETTEE 

 săli de clasă – 44; 

 laboratoare specialităţi şi de cultură generală – 11;  

 cabinete de informatică – 2; 

 ateliere şcoală – 2; 

 teren sport – 1; 

 sală de sport – 1; 

 teren de tenis – 2; 

 bibliotecă - cu peste 21.000 volume. 

 

  
 

  

  

  

  

  

  
 

Laborator de chimie 

Bibliotecă  

Cabinet de informatică 

Sală de clasă 

Teren de sport Cabinet de asistenţă 

psihopedagogică 
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FFEERRMMAA  DDIIDDAACCTTIICCĂĂ  
 

 suprafaţă totală 19,40 ha din care: 

 teren arabil -18,22 ha 

 fâneţe - 1.18 ha 

 parc tractoare şi maşini agricole; 

 bază furajeră - şopron fân, baterie de siloz, baterie de porumb, etc. 

 anexe:      -   moară cu ciocane; 

      -  magazie de furaje; 

 specii de animale:  

 bovine 

 porcine 

 cabaline 

De această bază materială beneficiază în prezent 626 elevi organizaţi în 30 de clase după 

cum urmează: 

 21 clase învăţământ liceal zi cuprinzând 497 elevi 

 5  învăţământ seral /zi cuprinzand  55 

 3 clase şcoala profesională cuprinzand 53  elevi 

 1 clasă învăţământ postliceal cuprinzand 21 elevi 

  

  

  

  
 

 

 

Bovine 

Parc tractoare şi maşini agricole 

Teren arabil 
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PPEERRSSOONNAALLUULL  DDIIDDAACCTTIICC  

 

 Personalul didactic al şcolii este format din: 

 53 cadre didactice din care:  

 

  6 cu doctorat 

  28 cu gradul I 

  12 cu gradul II 

  8 cu „Definitivat” 

  5 debutanţi. 

 

 

 
 

PPEERRSSOONNAALLUULL  DDIIDDAACCTTIICC  AAUUXXIILLIIAARR  

 

Personalul didactic auxiliar al şcolii este format din 9 persoane: 

 2 secretari şcoală,  

 2 pedagogi şcolari,  

 1 bibliotecar, 

 1 administrator pastrimoniu 

 2 contabili 

 1 informatician 

  

OOFFEERRTTAA  EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  
 

Oferta educaţională a şcolii s-a  diversificat şi s-a adaptat cerinţelor pieţei muncii şi a  

agenţilor economici, în anul şcolar 2021-2022 oferta prezentându-se astfel: 
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 Liceu – curs de zi (6 clase) 

 Tehnician în activităţi economice; 

 Tehnician în administraţie; 

 Tehnician analize produse alimentare; 

 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului; 

 Tehnician în agroturism; 

 Tehncian veterinar; 

 

 Liceu seral – clasa XI-a (1 clasă) 

 Tehnician în industria alimentară 

Liceu seral – clasa IX-a (1 clasă) 

 

 Tehnician în agricultură  

 

 Şcoală postliceală de specialitate (1 clasă) 

 Tehnician controlul calităţii produselor agro-alimentare 

 Şcoala profesională curs de zi clasa a IX a (1 clasă) 

 Brutar – patiser – preparator produse făinoase 

 

Din experienţa anului trecut şi din sondajele realizate, proiectul planului de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2022-2023 este : 

 Liceu – curs de zi (6 clase) 

 Tehnician în activităţi economice; 

 Tehnician în achiziţi şi contractări; 

 Tehnician în industria alimentară; 

 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului; 

 Tehnician în agroturism; 

 Tehnician veterinar; 

 

 Liceu seral – (2 clase) 

 Tehnician industrie alimentară 1 clasa - XI-a 

 Tehnician în agricultură 1 clasa - IX-a 

 

 Şcoală postliceală de specialitate (1 clasă) 

 Tehnician controlul calităţii produselor agro-alimentare 

 

 Şcoala profesională curs de zi clasa a IX a (1 clasă) 

 Brutar – patiser – preparator produse făinoase 

 

1.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 Anul şcolar 2021-2022, an al continuării reformei în învăţământul profesional şi tehnic  a 

mobilizat deopotrivă corpul didactic, elevii şi partenerii sociali ai şcolii pentru creşterea 

performanţelor didactice.  

În acest sens menţionăm următoarele realizări: 

 Obţinerea unui procent de promovabilitate de 100% la Examenul de absolvire a şcolii 

profesionale. 

 Obţinerea unui procent de promovabilitate mai mare de 50 % la Examenul de 

Bacalaureat.  

 Obţinerea unui procent de promovabilitate de 100 %  la Examenul de certificare a 

competenţelor profesionale de către absolvenţii clasei a XI-a brutar patiser preparator produse 
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făinoase. 

 Amenajarea unui cabinet de Orientare şi consiliere psiho-pedagogică. 

 S-au amenajat laboratoarele și cabinetele de specialitate cu table interactive primite 

prin proiectul ROZE. 

 Participarea profesorilor la cursuri de formare continuă pentru adaptarea la procesul 

de predare –învățare-evaluare online.  

 S-au creat parteneriate noi cu agenţi economici ( S.C. ATHINA S.R.L., S.C. LUIS 

COMEX S.R.L., S.C. SERACOM SA, S.C. INA PRODIMEX S.R.L, S.C. CARTON SERV 

COM., S.C. DOGHEMANA S.R.L., S.C. ILEFOR S.A., FEDERAL COOP, S.C. XEDEX 

TRADE S.R.L., S.C. FRANCONIA S.R.L., S.C. SERV SILV TRANS S.R.L., S.C. NAZARIA 

S.R.L., S.C. GREFA IMPEX S.R.L., S.C. ELDI S.R.L., S.C. TORDAI S.R.L., S.C. ALBERT 

PRODIMPEX S.R.L., S.C. TETRIS S.R.L., S.C. BOPANUM S.R.L.,S.C.NICMAREG PROD 

COM S.R.L., S.C.DOGY PAN S.R.L.,S.C. APCOM SELECT S.A., S.C. SANLACTA S.A., 

S.C. LA ANGELA S.R.L., S.C. VALDEYON S.R.L., S.C. UNITA S.R.L.), STAŢIUNEA DE 
CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR, SC ANIMAL DREAM VET SRL, SC OPREA 
AVICOM SRL, SC AGRO ZEA CRISTESTI SRL, SC AGRO COM ALBERT SRL, SGA MUREŞ, SC PUSTAI PETRU 

MIHAI,  Fundația ADEPT, etc. pentru instruirea practică a elevilor . 

 S-a continuat parteneriatul cu Casa Corpului Didactic în vederea formării continue a 

cadrelor didactice. 

 S-a continuat derularea programului de activităţi din cadrul unor  proiecte cu 

finanțare europeană prin programul Erasmus+ și  POCU în care unitatea noastră școlară a fost 

partener sau grup țintă. 

 După absolvirea liceului elevii promoţiei 2021-2022 se regăsesc în proporţie de 

40,23 % la facultăţi sau cursuri postliceale, 45,98 % angajaţi, 19,54 % şomeri sau alte situaţii; 

 Absolvenţii promoţiei 2021-2022 de şcoală profesională se regăsesc în proporţie de 

64,7 % angajaţi, 58,82 % își continuă studiile liceale, iar 23,53 % şomeri sau alte situaţii; 

 Proiecte educaționale derulate în unitate: „CdIdei în Cărți”, - coordonator județean 

CCD Mures, în care echiapajul școlii noastre a luat premiul I la nivel județean și premiul III la 

nivel național, proiect educațional regional de voluntariat „Ai un Hobby? Alege cartea pentru 

Pasiunea ta”, Proiect educațional „Scriitori la școală”, în parteneriat cu fundația „Podium”. 

 Un alt aspect al activităţii şcolii îl constituie participarea la concursuri şcolare, la 

sesiuni de comunicări, la concursuri sportive culturale și de voluntariat;  

 Colectivul de cadre didactice s-a implicat şi în acest an în acţiuni de formare care 

reprezintă de altfel o preocupare constantă, prin: susţinerea gradelor didactice şi participare la 

stagii de formare prin CCD Mureș 

  Obiectivele programelor comunitare şi rezultatele acestora au vizat: implementarea 

de strategii noi de învăţare, dezvoltarea creativităţii şi responsabilităţii elevilor, promovarea 

toleranţei, a integrări elevilor cu cerinţe educative speciale, dezvoltarea abilităţilor de utilizare a 

limbilor străine, dezvoltarea abilităţilor de utilizare a echipamentelor moderne de tehnică de 

calcul și acțiuni de voluntariat. 

 

NNeeaajjuunnssuurriillee  aaccttiivviittăăţţiiii  aannuulluuii  şşccoollaarr  22002211--22002222  aauu  ccoonnssttaatt  îînn::  

 Dezinteresul unor părinţi manifestat în relaţiile cu şcoala sau agenţii economici ca 

viitori beneficiari ai forţei de muncă; 

 Lipsa infrastructurii necesare mai ales la nivelul elevilor, pentru derularea activităților 

online datorate situației epidemiologice; 

 Dezinteresul elevilor pentru pregătirea lor; 

 Număr mare de elevi neîncheiaţi, corigenţi şi repetenţi.  

 

  

11..44..  CCUULLTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAAŢŢIIOONNAALLĂĂ   
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Cultura organizaţională, precum şi setul de valori ce individualizează Colegiul Agricol 

„Traian Săvulescu” se pot regăsi în formula: „Şcoala noastră – viitorul copiilor voştrii“ 

.Motto-ul transpune în viaţă ideea existenţei unei şanse în viitor, prin intermediul educaţiei 

oferite de instituţie. 

În timp, existenţa liceului a fost marcată de formarea adevăratelor tradiţii. În semn de 

„Bun venit!” elevii claselor începătoare sunt primiţi printr-o ceremonie, în urma căreia sunt 

preluaţi de clasele mai mari, care vor contribui la integrarea acestora în unitate, prin organizarea 

unor acţiuni comune, ce vor culmina cu Balul bobocilor, acțiune care în acest an școlar nu a avut 

loc din cause obiective, dar care va continua pentru clasele  a IX a. 

Cadrele didactice nou venite sunt prezentate colectivului, după care în fiecare comisie 

metodică se urmăreşte atragerea acestora prin implicare activă, în scopul promovării caracterului 

original şi creativ al demersului educaţional. 

Creşterea coeziunii colectivului se realizează prin organizarea unor mese festive cu 

diferite prilejuri, 8 Martie sau sărbătoarea de Crăciun. Cu ocazia Zilelor liceului, se organizează 

activităţi sau excursii, în vederea realizării unor schimburi de experienţă cu elevi ai altor licee 

agricole din ţară. 

 Anual în luna mai se organizează Zilele Colegiului, la care sunt invitaţi să participe 

elevi de la alte instituţii din judeţ, prilej de a se organiza o serie de activităţi cu caracter specific, 

implicându-se toate catedrele. 

 Periodic apar revistele „Adolescenţa”, revista de limbi străine „Bonjour”şi revista de 

psihologie „PSI Adolescenţa”. 

 În dorinţa de a forma elevilor spiritul civic, întrajutorarea şi colaborarea pentru bunul 

mers al societăţii, se continuă colaborarea cu Fundaţia Alpha Transilvană. 

 Cercurile îşi desfăşoară activitatea antrenând un număr mare de elevi: cerc de jurnalism, 

de pictură, de educație ecologică cerc de dezbateri - sunt doar câteva, care prin acţiunile lor au 

contribuit la îmbogăţirea palmaresului de rezultate bune şi foarte bune ale instituţiei 

În scopul formării continue, se organizează diferite acţiuni în interiorul instituţiei de către 

responsabilii cu formarea continuă, pentru realizarea unei viziuni unitare, asigurându-se accesul 

în mod egal la informaţie, pentru popularizarea celor mai noi orientări în domeniu, atât la nivelul 

disciplinelor, cât şi la cel al consilierii şi orientării. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

15 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22..11..  MMIISSIIUUNNEEAA  ŞŞII  VVIIZZIIUUNNEEAA  ŞŞCCOOLLIIII    

Principii generale 

La baza proiectării activităţii de management instituţional a Colegiului Agricol “Traian 

Săvulescu” stau următoarele principii și valori: 

 Performanţă 

 Descentralizare 

 Eficienţă 

 Accesibilitatea la educaţie 

 Transparenţă 

 Relevanţă 

 Învăţare continuă 

 Oferte educaţionale 

 Resurse umane 

 Responsabilitate 

 Interculturalitate 

  

Viziunea şcolii 

 «Unde şi cum vrem să ajungem» - cea mai importantă dintre instanţele care dezvoltă 

competenţe individuale şi anticipează nevoile societăţii viitorului. 

Pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene. 

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”este o instituție care sprijină dezvoltarea intelectuală, 

morală și culturală a participanților la actul educațional: elevi, profesori și părinți. Până în anul 

2025 școala noastră va fi o școală modernă, recunoscută în zonă prin rezultatele elevilor, 

integrată nevoilor sociale ale comunității, realizând pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, 

la standarde europene. 

În spirit european viziunea şcolii trebuie să stabilească o înnoire a metodelor de 

management bazată pe circulaţia informaţiei şi a comunicării.  

E necesară înlăturarea paradoxului prin care învăţământul devine tot mai important 

pentru viaţă şi pentru comunitate, în timp ce statutul profesiei de dascăl scade în continuu. În 

acest sens se impune o analiză pertinentă a modului în care se poate crea competitivitatea în 

rândul profesorilor.  

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIII  

PPRROOBBLLEEMMAATTIICCĂĂ  
 

    ÎÎnn  aacceesstt  ccaappiittooll  ssuunnttpprreezzeennttaattee::  

  VViizziiuunneeaa  şşii  mmiissiiuunneeaa;;  

  PPrriioorriittăățții  llaa  nniivveell  nnaațțiioonnaall;;  

  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢII  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEE  RREEGGIIOONNAALLEE  ––  

RReeggiiuunneeaa  77  CCeennttrruu;;  

  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢII  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEE  LLOOCCAALLEE..  
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În aceeaşi ordine de idei este necesar ca meseria de dascăl să devină atractivă, astfel încât 

să reuşim atragerea celor mai buni înspre acest domeniu. În învăţământ posibilităţile de afirmare 

sunt foarte reduse şi se desfăşoară într-un ritm lent. Tinerii preferă să caute locuri de muncă în 

care promovarea se face mai rapid, fapt ce duce la stagnarea dezvoltării şcolii şi la periclitarea 

înnoirii menirii şcolii. 

Aici rolul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” devine definitoriu, prin specializările pe 

care le propune şi prin oferta curriculară pusă la dispoziţia elevilor. 

Un prim obiectiv e acela de a crea o instituţie dinamică şi elastică în atitudine, care să 

ofere dascălilor şansa reală a unei cariere în sectorul educativ. În acest sens între angajator şi 

angajat trebuie să se stabilească un plan care să vizeze dezvoltarea personală a fiecărui individ. 

În educaţie ca şi în alte sectoare, cerinţele sunt tot mai variate. E necesar să se asigure 

dascălilor libertatea de acţiune şi să nu se impună o serie de reguli rigide pentru că astfel se poate 

elimina caracterul static şi uniform al învăţământului. 

Pentru realizarea acestor deziderate e necesar ca instituţia de învăţământ să beneficieze 

de mai multă autonomie dobândită printr-o  descentralizare în care dascălii să fie adepţii 

schimbării dar să devină conştienţi şi de responsabilitatea care le revine. 

Noul dascăl trebuie să devină conştient de noile cerinţe: 

 -capacitatea de a mânui noile tehnologii; 

 -deschidere spre nou; 

 -propriul acord pentru dezvoltare calitativă şi pentru perfecţionare; 

 -capacitate de colaborare atât cu colegii, cât şi cu factorii exteriori  

învăţământului. 

În spiritul descentralizării e necesar ca dascălii să fie numiţi de instituţie, luându-se 

în considerare o serie de factori: 

 -studii corespunzătoare; 

 -introducerea perioadei de stagiatură şi a mentoratului; 

 -capacitatea de dezvoltare a noilor metode psiho-pedagogice 

 -respectarea dictonului: „Omul potrivit la locul potrivit” 

Misiunea şcolii noastre este: 

Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil:  

- să asigure accesul la educaţie tuturor, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, 

naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi 

competenţelor pentru realizarea succesului personal, profesional şi integrarea în comunitate.  

- să dezvolte interesul pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu 

numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere 

şi acţiune.  

- să asigure oportunități pentru acumularea de cunoștințe și formare de aptitudini și abilități care 

să permită elevilor adaptarea autonomă la o comunitatea în continuă schimbare. 

În vederea realizării acestei viziuni, şcoala îşi propune: 

 formarea şi perfecţionarea specialiştilor; 

 asigurarea unui cadru pentru dezvoltarea aptitudinilor personale; 

 recunoaşterea, motivarea şi recompensarea adevăratelor valori cheie; 

 identificarea cerinţelor grupurilor de interes; 

 încurajarea iniţiativei de promovare a noilor cursuri opţionale; 

 asigurarea unei pregătiri temeinice de cultură generală şi de specialitate; 

 identificarea principalilor parteneri comunitari; 

 focalizarea eforturilor, înspre stabilirea planurilor de colaborare; 

 atragerea surselor de finanţare; 

 desemnarea responsabilităţilor în controlul şi în monitorizarea eficientă a cheltuielilor. 

Pentru îndeplinirea misiunii şi a viziunii instituţiei  conducerea colegiului trebuie să se 

bazeze pe o bună cunoaştere a sarcinilor şcolii şi pe o comunicare continuă între profesori şi 
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părinţi. Pentru dezvoltarea unei conduceri dinamice e necesar ca distanţa dintre conducători şi 

cei care sunt conduşi să fie diminuată vizibil 

Dorim să promovăm performanţa, competitivitatea, cooperarea între şcoli 

româneşti şi europene, schimbul de bune practici cu scopul de a asigura un învăţământ de 

calitate, european, adecvat unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

Asigurarea calităţii actului educaţional, pentru formarea tinerilor:  

 Cu o riguroasă pregătire teoretică; 

 Cu un vast orizont cultural; 

 Cu deschidere spre viitor; 

 Orientaţi professional; 

 Pregătiţi pentru viaţă. 

 

Ţinte strategice 

T.1. Diversificarea ofertei educaționale prin autorizarea/acreditarea unor specializări noi solicitate pe 

piața muncii. 

T.2 Creșterea calității procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalității 

elevilor, prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora, în spiritul educației incluzive și a valorilor 

democrației; 

T.3. Asigurarea condițiilor optime de studiu, de instruire practică și de siguranță necesare desfășurării 

unui învățământ de calitate; 

T.4. Creșterea motivației elevilor și cadrelor didactice pentru realizarea de activități instructiv-educative 

care să contribuie la promovarea practicilor democratice, exersarea în școală a calității de cetățean; 

T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale 

și europene. 

 

2.2. PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 

În contextul atingerii obiectivului de integrare a României în UE, sistemul educaţional din 

România continuă reforma din Învăţământul Profesional Tehnic. În acest sens sunt stabilite 

priorităţile sistemului educaţional, astfel încât sistemul să devină compatibil cu celelalte sisteme 

educaţionale din ţările membre UE. 

 

SSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEEZZVVOOLLTTĂĂRRIIII  ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTTUULLUUII  PPRREEUUNNIIVVEERRSSIITTAARR  PPÂÂNNĂĂ  ÎÎNN  

AANNUULL  22002255    
  

Defineşte următoarele priorităţi strategice pentru educaţie: 

1. Realizarea echităţii în educaţie; 

2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie; 

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice 

şi sociale; 

4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către 

mediul social, economic şi cultural; 

5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea 

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor 

educaţionale. 

Sursa: PRAI 2016-2025 Regiunea 7 Centru 
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          22..33..  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢII  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEE  RREEGGIIOONNAALLEE  ––  RReeggiiuunneeaa  77  CCeennttrruu  

Şcoala noastră este localizată în municipiul Tg-Mureş, judeţul Mureş, judeţ care este 

cuprins în Regiunea 7 Centru.  

  Regiunea de dezvoltare 

“CENTRU” este formată din judeţele 

Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi 

Sibiu şi are sediul Agenţiei de Dezvoltare 

Regională (ADR) în Alba Iulia.  

   Strategia de dezvoltare a Regiunii 

“CENTRU” cuprinde principalele 

priorităţi de dezvoltare viitoare ale 

regiunii, ea reprezentând o esenţă a 

Planului de Dezvoltare Regional (PDR).  

 

 

 

PRIORITATEA 1:  
Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare 

 

 

ŢINTE – INDICATORI DE IMPACT 
- Până în 2025, rata şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 12% la nivel regional (faţă de 28,4 % 

în 2015, conf. INS, datele din AIGO) 

- Până în 2025, ponderea şomerilor din grupa 15-24 ani în numărul total de şomeri înregistraţi în evidenţele 

AJOFM: max. 10% la nivel regional (faţă de 25,8% în 2015) 

 

 

Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare 

 

 Ţinta 1.1:    Obţinerea de informaţii credibile, de calitate, periodic  actualizate şi 

accesibile privind nevoile de calificare  

 

 

Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare 

 

 

 Ţinta 1.2.1: Adaptarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe 

domenii de pregătire şi calificări) 

 

 

 Ţinta 1.2.2:   Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a 
competenţelor formate la nevoile viitoare ale unei economii în schimbare 

 

 

Obiectivul 1.3:  Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT  

 

 

 Ţinta 1.3:   Implicarea activă a şcolilor TVET în programe de formare a adulţilor 

şi alte servicii în  folosul comunităţii 
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Obiectivul 1.4:   Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT  

 

 

 Ţinta 1.4:   Implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT 

 

Obiectivul 1.5.: Creșterea nivelului de calificare și a gradului de adaptare a competențelor formate la nevoile 

pieței muncii 

Ținta 1.5: – Toate CDL se realizează  în parteneriat cu agenţii economici 

 

 

PRIORITATEA 2:  
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării şcolilor din ÎPT 

 

Indicatori de impact: Creşterea ratei de tranziţie a absolvenţilor învăţământului gimnazial în IPT 

Creşterea ratei de tranziţie a absolvenţilor învăţământului professional 

 

 

PRIORITATEA 3:  
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

 

 

Obiectivul 2.1:  Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi 

ocuparea unui loc de muncă 

 

 

 Ţinta 2.1: Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 

 

 

 

PRIORITATEA 4: 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT 

 

 

Obiectivul 4.1:  Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului 

didactic din ÎPT 

 

 

 Ţinta 4.1:     Toţi profesorii din ÎPT participă anual la o formă de perfecţionare metodică 

şi de specialitate, începând cu anul şcolar  2006-2007 

 

 

 Ţinta 4.2:  Facilitarea adaptărilor şi schimbărilor din sistem prin măsuri de sprijin pentru 

atenuarea impactului restrângerilor de activitate asupra profesorilor din ÎPT   
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PRIORITATEA 5: 

 Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

 

 

Obiectivul 5.1:  Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, 

pentru   asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 

 

 

 Ţinta 5.1:   Creşterea reprezentativităţii partenerilor sociali în Consiliile de administraţie 

ale şcolilor 

 Ţinta 5.2:   Dezvoltarea de reţele funcţionale de colaborare sistematică cu partenerii 

sociali  

 

 

 

PRIORITATEA 6: 

 Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

 

 

Obiectivul 6.1:  Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar 

 

- Grupuri ţintă prioritare: 

- elevii din rural şi zone mai izolate (cu accent pe calitatea serviciilor, varietatea opţiunilor 

accesibile) 

- minorităţi etnice (dreptul la diversitate specifică, depăşirea barierele sociale, varietatea 

opţiunilor) 

- elevii cu nevoi speciale (dificultăţile specifice de acces şi integrare) 

 

 

 Ţinta 6.1:   Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantaje 

 Ţinta 6.2:   Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu 

 

  

22..44..  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢII  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEE  LLOOCCAALLEE 

 Pe baza analizelor efectuate, a rezultatelor din procesul de consultări, Comitetul Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională a stabilit ca priorităţi locale 

următoarele:  

 

 

PRIORITATEA 1:  

Corelarea ofertei TVET din judeţ cu nevoile de calificare 

 

 

Obiectiv 1.1: Implementarea unei proceduri de investigare a nevoilor de calificare pentru judeţul 

Mureş 

 

 

Obiectiv 1.2: Adaptarea ofertei de formare profesională prin ÎPT. 



 

  

21 

 

 

PRIORITATEA 2: 

 Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională. 

 

 

Obiectiv 2.1: Extinderea şi diversificarea activităţilor de informare şi consiliere profesională 

 

 

 

PRIORITATEA 3: 

 Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor 

didactice aferente domeniilor prioritare. 

 

 

Obiectiv 3.1: Modernizarea infrastructurii pentru ÎPT şi crearea condiţiilor optime de formare 

profesională. 

 

 

 

PRIORITATEA 4: 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din judeţ 

 

Obiectiv 4.1: Actualizarea periodică a cunoştinţelor din domeniul de specialitate. 

 

 

PRIORITATEA 5:  

Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social al şcolii. 

 

Indicator de impact:  Structuri parteneriale funcţionale şi eficiente 

 

Obiectiv 5.1: Creşterea implicării active a partenerilor sociali în planificarea dezvoltării 

instituţionale şi furnizarea unor servicii educaţionale de calitate în sistemul ÎPT. 

 

 

 

 

PRIORITATEA 6:  

Creşterea gradului de cuprindere în ÎPT a copiilor cu CES. 

 

Indicator de impact: Abandon şcolar la ÎPT, maxim 2 %. Asigurarea ratelor de tranziţie menţionate la 

Prioritatea 1, obiectivul 4 

Obiectiv 6.1: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului 

şcolar 

Grupuri ţintă prioritare: 

- elevi din mediul rural şi zone mai izolate  

- minorităţi etnice 

- elevi cu risc de marginalizare 
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33..11..  AANNAALLIIZZAA  MMEEDDIIUULLUUII  EEXXTTEERRNN  

33..11..11..  AAnnaalliizzaa  mmeeddiiuulluuii  eeccoonnoommiicc  --  Implicatii pentru ÎPT  

 

 Statisticile economice referitore la  Regiunea Centru indică un relativ echilibru al 

sectoarelor: primar, secundar si terţiar. Comparativ cu structura PIB naţional, in cadrul Regiunii 

Centru este mult mai bine reprezentata industria 35%  faţă de 28% la nivel naţional, agricultura 

are o pondere apropiata de cea înregistrată la nivel naţional, iar serviciile sunt reprezentate  mai 

slab. 

 Potrivit “Strategiei de dezvoltare a judeţului” în judeţul Mureş, caracteristica 

principală a economiei o reprezintă industria. Dezvoltarea unor noi sectoare de activitate 

reprezintă însă o prioritate pentru economia judeţului: construcţii, materiale de construcţii, 

protecţia mediului, agricultura şi industria alimentara, silvicultura, turismul, industria uşoară, 

telecomunicaţiile, transporturile, producerea energiei, mica industrie. 

 De interes pentru oferta TVET din regiune este şi dezvoltarea viitoare a unor 

parcuri industriale, prevăzută în toate judeţele regiunii: Astfel în judeţul Mureş a luat fiinţă 

Parcul Industrial Mureş - platforma Vidrasău, Ungheni (finanţat de UE şi de Guvernul 

României din fonduri PHARE). În faza operaţională vor fi create 1.500 de locuri de muncă. 

Proiectul prevede relocarea unor industrii din zone de aglomerare urbană şi modernizarea 

tehnologică a acestora, conducând la o reducere a poluării în întreaga regiune.  

De asemenea trebuie luate în considerare şi PRAI şi PLAI, întocmite în baza planurilor 

de dezvoltare regională şi locală.  

 Agricultura Regiunii 7 Centru contribuie cu cca.12% la producţia agricolă de 

bunuri şi servicii agricole realizată la nivel naţional. 

Agricultura este a doua ramură în economia județului și are o tradiție îndelungată. 

Suprafața agricolă a județului Mureș este de 410.250 ha și reprezintă 61% din suprafața totală a 

județului și 2,8 % din suprafața agricolă a României.. Producția agricolă se repartizează relativ 

echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală și creșterea animalelor. Principalele culturi 

sunt: plante tehnice (sfecla de zahăr, in și cânepă, tutun, hamei), cereale (orz, orzoaică, grâu, 

porumb, secară, etc.), legume, fructe, viță de vie, zootehnia fiind prezentă prin crescătoriile de 

porcine, bovine, ovine și păsări.  

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIIIII  

AANNAALLIIZZAA  NNEEVVOOIILLOORR  

 

ÎÎnn  aacceesstt  ccaappiittooll  ssuunntt  pprreezzeennttaattee  ::    

  

 Analiza mediului extern  

 Analiza mediului intern (Autoevaluarea) 

 Analiza S W O T  

 Principalele aspecte care necesită dezvoltare 
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Județul  Mureș are cea mai mare pondere în valoarea producției agricole regionale (25% 

în 2010).  

După modul de folosință structura suprafeței agricole se prezintă astfel: arabil 54 %, 

pășuni 26,7 %, fânețe 17,6 %, vii si pepiniere viticole 0,5 %, livezi si pepiniere pomicole 1,2 %.  

Creşterea animalelor este relativ bine dezvoltată în toate judeţele regiunii, în zona 

montană constituind principala activitate agricolă. Judeţele Mureş şi Harghita sunt renumite 

pentru calitatea efectivelor de bovine, Mureşul având un sector de creştere a porcinelor şi 

păsărilor. 

Viticultura şi pomicultura sunt dezvoltate în zona colinară, producţia vegetală în culoarele 

depresionare şi în luncile râurilor, rezultate bune se obţin la cultura cartofului (peste 
1
/4 din 

producţia României, sfecla de zahăr, plantele textile. 

Sursa: PLAI 2022-2025 

 

Concluzii: 

Având în vedere dinamica pieţei muncii se impune:  

 adaptarea sistemului educaţional care să ţină cont de tendinţele existente pe piaţa muncii; 

oferirea de servicii de orientare şi consiliere pentru domeniile prioritare de dezvoltare; 

 recalificarea excedentului de cadre didactice pentru vechile calificări;  

 abordarea unor nevoi educaţionale specific; 

 asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine este necesară având în vedere 

ponderea populaţiei feminine din totalul şomerilor, rata de ocupare fiind semnificativ mai 

mică decât cea a populaţiei masculine;  

 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, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, 

autorităţi şi alte; 

 organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate 

permanentă a managementului şcolar; 

 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi  adecvarea 

calificării cu locul de muncă; 

  reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii; 

  recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe 

cale formală şi informal;   

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de 

formare la distanţă, consultanţă etc. 

 

33..11..22..  PPrrooggnnoozzee  ddeemmooggrraaffiiccee  

Statistica populației în anul 2020  

Conform datelor statistice oferite de Institutul Național de  Statistică în anul 2020, 

Regiunea Centru număra 2.309.429 locuitori (11,98% din populația României).   

Datele statistice furnizate de INS evidențiază o scădere semnificativă a populației în 

perioada dintre ultimele două recensăminte (2011 și 2021) atât la nivel național (cu 1,6 milioane 

persoane) cât și la nivel regional (cu 443,2 mii persoane).  

La nivelul Regiunii Centru, județul Mureș, se situează printre județele cu cea mai mare 

populație stabilă (550,8 mii persoane).  
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În anul 2011, populația tânără ( 0-14 ani) deținea o pondere de 24,22% iar persoanele de 

65 de ani și peste reprezintă 25,03% din totalul populației totale din regiunea Centru. La nivelul 

populației totale din România, populația tânără (0-14 ani) deține o pondere de 28,6 % iar 

persoanele  de 65 de ani și peste reprezintă 28,0%.  

Populația adultă 15-64 ani reprezintă 68,22 % din totalul populației regiunii Centru.  

Structura pe grupe de vârstă  

Datele statistice privind evoluția populației după 2008, indică la nivelul județului Mureș, 

un declin demografic până în 2013, urmat de o tendință de  ușoară creștere, astfel că în 2016 se 

înregistrează o diferență de 2,39% față de 2008.  

 

Populația din grupa de vârstă 10-14 ani, înregistrează în 2016 o creștere de 4,37% față de 

anul 2008. La această grupă de vârstă la nivelul regiunii Centru se înregistrează o diferență de 

5,60%,  în timp ce la nivelul României se înregistrează o creștere de doar 0,45%.   

Populația aparținând  grupelor de vârstă 15-19 ani  și 20-24 ani înregistrează o reducere 

semnificativă de 14,86% respectiv 24,42%  în 2016 față de anul 2008.   

În perioada analizată a crescut numărul și ponderea populației vârstnice astfel 

populația aparținând grupei de vârstă 30-64 de ani a înregistrat o ușoară creștere de 

8,86%, respective 8,89% a populației cu vârsta de peste 65 de ani.  

Distribuția pe medii rezidențiale (urban/rural)  

Conform datelor statistice, în județul Mureș, ponderea populației rurale este 

semnificativă, populația cu vârste cuprinse între 10-24 ani care trăiește în mediul rural fiind 

repartizată astfel: 53,7% în 2016 pentru grupa de vârstă 10-14 ani, 55,3% pentru grupa de vârstă 

15-19 ani, 52,9% pentru grupa de vârstă 20-24 ani.   

Proiecții demografice la orizontul anului 2060 – Proiectarea populației școlare  

Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Național de Statistică, la 

nivelul întregii țări, pentru perioada 2011-2060 indică o reducere a populației României până 

în 2060 cu 7,2 milioane persoane (în variante cu migrație externă) și cu 6,9 milioane persoane (în 

                    Tabel 3.1. 

  

Sursa:   INS, baza de date TEMPO 2014   
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varianta fără migrație externă). Scăderea va fi moderată până în 2030 și ușor mai accentuată spre 

sfârșitul perioadei de proiectare   

Structura pe grupe mari de vârstă a populației va continua să se modifice, în sensul 

reducerii numărului și ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației adulte și 

vârstnice, continuând procesul de îmbătrânire a populației.  

Proiecțiile demografice la orizontul anului 2060, la nivelul României, regiunii 

Centru și a județului Mureș       Tabel 3.2. 

Proiectarea populației școlare 

din România la orizontul anului 

2060  

2014/2015 2030  2060  

Diferență în %  

2030 față 

de  

2014/2015  

2060 față 

de  

2014/2015  

Populația 

rezidentă 

preșcolară în 

vârstă de 0-2 ani  

România  36.954  30.978  21.384  -16.2%  -42.1%  

Regiunea 

Centru  
5.653  4.909  3.719  -13.2%  -34.2%  

Mureș  1.391  1.226  969  -11.9%  -30.3%  

Populația 

rezidentă 

preșcolară în 

vârstă de 3-5 ani  

România  522.254  410.297  285.283  -21.4%  -45.4%  

Regiunea 

Centru  
69.195  56.578  42.685  -18.2%  -38.3%  

Mureș  15.608  13.171  10.440  -15.6%  -33.1%  

Populația 

rezidentă școlară 

în vârstă de 6-10 

ani  

România  969.936  777.991  541.804  -19.8%  -44.1%  

Regiunea 

Centru  
121.373  101.361  76.862  -16.5%  -36.7%  

Mureș  29.048  24.189  19.085  -16.7%  -34.3%  

Populația 

rezidentă școlară 

în vârstă de 11-

14  

ani  

România  772.990  654.498  450.388  -15.3%  -41.7%  

Regiunea 

Centru  
91.945  84.166  63.496  -8.5%  -30.9%  

Mureș  22.376  19.642  15.290  -12.2%  -31.7%  

Populația 

rezidentă școlară 

în vârstă de 15-

18  

ani  

România  692.949  597.153  416.123  -13.8%  -39.9%  

Regiunea 

Centru  
78.185  73.627  56.519  -5.8%  -27.7%  

Mureș  18.321  16.660  13.256  -9.1%  -27.6%  

Populația 

rezidentă școlară 

în vârstă de 19-

23  

ani  

România  740.469  645.923  434.581  -12.8%  -41.3%  

Regiunea 

Centru  
76.987  74.404  55.871  -3.4%  -27.4%  

Mureș  17.211  16.279  12.469  -5.4%  -27.6%  

TOTAL  România  3.735.552  3.116.840  2.149.563  -16.6%  -42.5%  
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Populația 

rezidentă 

școlară (0-23 

ani)  

Regiunea 

Centru  
443.338  395.045  299.152  -10.9%  -32.5%  

Mureș  103.955  91.167  71.509  -12.3%  -31.2%  

Sursa: Proiectarea populației școlare din România la orizontul anului 2060, INS 2016 

Analiza datelor la nivelul județului Mureș scoate în evidență următoarele:  

- Populația preșcolară în vârstă de 0-2 ani, va cunoaște o reducere semnificativă  în 

perioada 2014-2030, de 11,9%, tendința de scădere menținându-se până în anul de analiză 2060, 

scăzând cu 30,3% ( scăderea prognozată pentru perioada 2030-2060 fiind de 18,4%).   

- Aceeași tendință se observă și la populația rezidentă preșcolară în vârstă de 3-5 ani, 

cunoscând o reducere semnificativă, în perioada 2014-2030, de 15,6%, tendința de scădere 

menținându-se până în anul de analiză 2060, scăzând cu 33,1% ( scăderea prognozată pentru 

perioada 20302060, fiind de 17,5%).   

- Populația rezidentă școlară în vârstă de 6-10 ani va cunoaște o reducere semnificativă  în 

perioada 2014-2030, de 16,7%, tendința de scădere menținându-se până în anul de analiză 2060, 

scăzând cu 34,3% ( scăderea prognozată pentru perioada 2030-2060 fiind de 17,6%).   

- Tendința de scădere se menține și la populația rezidentă școlară în vârstă de 11-14 ani, 

care în perioada 2014-2030, va înregistra o scădere de 12,2%, până în anul de analiză 2060, 

scăzând cu 31,7% ( scăderea prognozată pentru perioada 2030-2060 fiind de 19,5%).   

- Populația rezidentă școlară în vârstă de 15-18 ani va scădea în perioada 2014-2030 cu 

9,1%, tendința de scădere până în anul de analiză 2060, scăderea prognozată pentru anul 2060 

fiind de 27,6% ( scăderea estimate pentru perioada 2030-2060 fiind de 18,5%).   

- Prognoza pentru populația rezidentă școlară în vârstă de 19-23 ani, scoate în evidență o 

reducere 5,4% în perioada 2014-2030 și de 27,6%%, până în anul de analiză 2060, scăzând astfel 

cu 22,2%  pentru perioada 2030-2060.  

- Astfel, pentru total populația rezidentă școlară în vârstă de 0-23 ani la nivelul județului 

Mureș, se prognozează o reducere semnificativă  în perioada 2014-2030 , de 12,3%, tendința de 

scădere menținându-se până în anul de analiză 2060, scăzând cu 31,2% (scăderea prognozată 

pentru perioada 2030-2060 fiind de 18,9%).   

Analiza comparativă a datelor relevă faptul că tendința județului Mureș este 

identică cu tendința la nivelul României și a regiunii Centru și anume structura pe grupe 

mari de vârstă a populației va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului și 

ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației adulte și vârstnice, 

continuând procesul de îmbătrânire a populației. Cele mai afectate categorii de vârstă 

privind reducerea prognozată la nivelul județului Mureș, fiind următoarele: 6 – 10 ani cu 

34,3%; 3 – 5 ani cu 33,1%.  

Astfel, toate nivelurile de învățământ vor fi afectate de scăderea populației.  

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicații pentru ÎPT (Sursa PLAI 

2022-2025). 

a) Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populația tânără.  

b) Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită 

de investiții corespunzătoare în capitalul uman.  
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c) Reducerea naturală prognozată a populației tinere va fi agravată de migrația externă. 

Apare pericolul unui deficit de forță de muncă tânără înalt calificată (IT, științe și tehnologie, 

medicină, etc.) precum și  de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piața europeană a 

muncii (construcții, asistență socială și medicală, etc.). Se desprinde nevoia de:  

 Creștere a nivelului de calificare și a motivării forței de muncă tinere de a participa la 

forța de muncă regională.  

 Racordare realistă la piața europeană a muncii a activităților de informare, orientare și 

consiliere. 

d) Se prognozează reduceri semnificative ale populației preșcolare la nivelul județului 

Mureș (față de 2011),  după cum urmează:  

• 0 - 2 ani: reducere cu 11,9% până în 2030 și cu 30,3% până în 2060.  

• 3 – 5 ani:  reducere cu 15,6% până în 2030 și cu 33,1% până în 2060.  

e) Aceeași tendință se anticipează și pentru populația școlară din grupele:  

• 6-10 ani:  reducere cu  16,7 % până în 2030, respectiv cu 34,3% până în 2060.  

• 11 -14 ani: reducere cu 12,2% până în 2030, respectiv cu 31,7% până în 2060  

În cifre absolute, în intervalul de timp 2011-2030 scăderea de efective în grupa de vârstă 

15-23 ani ar fi de cca. 32.939 persoane, ceea ce, ar conduce la dispariția la nivel național în 

învățământul liceal, profesional și universitar a unui număr însemnat de unități de 

învățământ liceal, profesional și universitar.  

Deși se prognozează o reducere numerică a populației adulte 15-64 ani, trebuie avute în 

vedere nevoile acesteia de formare continuă - oportunitate în atenția școlilor interesate de 

compensarea pierderilor de populație școlară !  

Față de aceste constatări, se recomandă:  

 Măsuri la nivelul rețelei școlare:  

o Optimizarea alocării resurselor, prin:  

• concentrarea pregătirii în școli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces   

o Colaborarea școlilor în rețea sau chiar formarea unor consorții de școli, care împreună 

să realizeze:  

• o ofertă cuprinzătoare și diversificată;   

• eliminarea paralelismelor nejustificate;  

• colaborare pentru acoperire teritorială optimă;  

• diversificarea grupurilor țintă (programe pentru adulți).  

 Implicarea activă a școlilor ca furnizori de programe de formare pentru adulți   

f) Fenomenul de îmbătrânire demografică (creșterea populației în vârstă de peste 65 de 

ani față de 2011 cu 13,1 % până în 2020 și cu 6,5% până în 2060 conduce la:  

 Nevoi sporite de personal calificat - asistență socială și medicală  

 Nevoi educaționale specifice (educație non-formală)  

g) Populația rurală. Deși gradul de urbanizare al regiunii este mai ridicat decât media 

națională, ponderea populației rurale este semnificativă în Harghita ,Covasna ,Mureș.  

Structura pe grupe de vârstă indică tendința tinerilor de a părăsi ruralul. Față de aceste 

constatări, sistemul de educație și formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri 

specifice vizând:  

 Asigurarea accesului la educație  în condiții de calitate și varietate de opțiuni;  
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 Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării și creșterii competitivității 
economiei rurale;  

 Educație în sprijinul conservării și valorizării patrimoniului cultural specific și 

resurselor naturale din mediul rural;  

 Îmbunătățirea condițiilor de studiu în mediul rural;  

h) Diversitatea etnică caracteristică regiunii, implică:   

 Educație multiculturală;  

 Soluții pentru asigurarea accesului egal la educație și a varietății opțiunilor (având în 

vedere dificultățile de constituire a claselor pentru minoritățile cu număr mic de elevi dintr-o 

zonă)   

 Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conform recensământului 

din 2011, 17,9% din populația rromă a țării se înregistrează în regiunea Centru).  

  

 

3.1.3. Piaţa muncii  

  Proiecţia cererii de locuri de muncă pe termen mediu (2017-2020) 

Plecînd de la Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în 

Regiunea Centru, în baza analizei specificului economic și de piața muncii al județului Mureș, 

membrii CLDPS apreciază că structura proiecției cererii potențiale următoarea pe domenii 

de pregătire este următoarea:. 

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare profesională din IPT, în ipoteza 

scenariului moderat, în județul Mureș, în perspectiva 2017-2020 (%) Tabel 3.3. 

 

Domeniul de educaţie şi formare profesională 

Ponderi previzionate ale 

cererii de formare 

profesională (%) 

Agricultură  6 

Chimie industrială 2 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 7 

Comerţ 8 

Economic 13 

Electric 7 

Electromecanică 2 

Electronică şi automatizări 7 

Fabricarea produselor din lemn 6 

Industrie alimentară 4,5 

Industrie textilă şi pielărie 5 

Materiale de construcţii 1,5 

Mecanică 20 

Turism şi alimentaţie 10 

- Protecţia mediului 

- Silvicultură 

2 

4 

Tehnici poligrafice 1 

  Sursa : PLAI 2022-2025 
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33..11..44..  TTeennddiinnţţee  pprriivviinndd  ppooppuullaaţţiiaa  şşccoollaarrăă  

La nivel regional in orizontul lui 2060, se prognozează reduceri însemnate ale populației 

școlare în paralel cu îmbătrânirea populației. Cele mai afectate vor fi efectivele din grupele de 

vârstă 7-14 ani: reducere cu  22,5 % până în 2030, respectiv cu 49,4% până în 2060 și din 

grupa de vârstă 15 -24 ani: reducere cu 19,1% până în 2030, respectiv cu 49,4% până în 2060.  

Tabel 3.4. Populația școlară 

  
2014/ 
2015 

2015/
2016 

2016/ 
2017 

2017/2
018 

2018/ 
2019 

2019/
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL    

Școli 124 125 121 127 126 127 127 127 

Elevi înscriși-învățământ 
primar 

28527 27584 27389 27899 27467 26996 26260 26283 

Elevi înscriși-învățământ 
gimnazial 

22089 21773 21921 20989 20657 20320 20116 20474 

INVĂȚĂMÂNT LICEAL    

Licee 39 38 38 33 34 34 34 34 

Elevi înscriși 17633 16245 15551 15106 14982 15042 15300 14848 

INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DE UCENICI    

Elevi înscriși 1665 2227 2780 2686 2698 2701 2684 2487 

INVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL ȘI DE MAIȘTRI   

Școli 7 7 7 7 6 6 6 7 

Elevi înscriși –învățământ 
postliceal 

2572 2608 2487 2430 2345 2144 1963 1986 

Elevi înscriși –învățământ 
de maiștri 

176 175 142 185 210 208 220 230 

INVĂȚĂMÂNT SUPERIOR (inclusiv învățământ superior privat) 

Institute 4 4 4 4 3 3 3 3 

Studenti si cursanti inscrisi 
in inv. universitar (licenta, 

master, cursuri 
postuniversitare, doctorat si 
programe postdoctorale de 
cercetare avansata) 

12913 11563 11603 11771 11917 12087 12916 12964 

În perioada 2014/2015 – 2021/2022, populația școlară din învățământul gimnazial 

înregistrează la nivel județean o scădere de 1615 elevi (7,31%).   

 

3.1.5. Calificări necesare, proiecţia cererii şi ofertei până în 2025 

  Se constată o scăderea generală a populaţiei şcolare care s-a reflectat şi în scăderea 

numărului de elevi înscrişi în clasa a IX-a în ÎPT.  

 Analiza evoluțiilor planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca 

exerciţiul de planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit în general la o mai bună 

orientare a ofertei de pregătire.  

 Totuși, se constată o scădere accentuată începând cu 2009/2010 a ponderii numărului de 

elevi înscriși în învățământul profesional și tehnic din totalul elevilor în clasa a IX-a, învățământ 

de zi, ponderea ÎPT la clasa a-IX-a zi ajungând în 2019-2020 la numai cca. 54%,  față de 65% în 

2018/2019. 
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Ținte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi 

domenii de pregătire 

 

Tabel 3.5. 

 

Domeniu de pregătire 

  Ţinta PLAI pt. 2025 (niv.3 şi 4)٭  

        

 conf. HG 866/2008   
Minim - maxim 

(%) 

  

Medie (%) 

 

       

         

 mecanică 22-30  26  

 electromecanică 3,5-5,5  4,5  

 electronică automatizări 2,5-4,5  3,5  

 chimie industrială 0-2%  1  

 materiale de construcţii 0-3  1,5  

 electric 5-7  6  

 construcţii,instalaţii şi lucrări publice 7-10  8,5  

 agricultură 5-10  7,5  

 silvicultură 1-2,5  1,75 

 economic 7-11  9  

 comerţ 5-10  7,5  

 turism şi alimentaţie 6-14  10  

 industrie alimentară 3,5-5,5  4,5  

 fabricarea produselor .din lemn 6-12  9  

 industrie textilă şi pielărie 4-8  6  

 tehnici poligrafice 0-1  0,5  

 estetica şi igiena corpului omenesc 1-3  2  

 protecția mediului 1-2  1,5  

 producţie media 0-1  0,5  

 TOTAL    100  
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Ca argument a celor de mai sus redăm în continuare planul de şcolarizare aprobat 

şi realizat de unitatea şcolară pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi cel însuşit de către 

Consiliul de Administraţie al şcolii ce urmează a fi propus pentru anul şcolar 2022-2023. 

 

 

Tabelul 3.6. 

 

An 

şc. 

Nivel de 

învăţământ 
Profil  

Specializare 

Calificare 

Nr. 

cls. 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

Liceu 

tehnologic 
Servicii 

Tehnician în activităţi economice 1 

Tehnician în administraţie  1 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului 
1 

Tehnician  în agroturism 1 

Tehnician veterinar 1 

 

Tabel 3.7. 

 

 

Tabel 3.8. 

 

Tabel 3.9. 

 

 

 

 

An 

şc. 

Nivel de 

învăţământ 

Domeniul de 

pregătire 

Specializare 

Calificare 

Nr. 

cls. 

2
0
2
1

-

2
0
2
2
 Şcoală 

Profesională Industrie alimentară 

Brutar – patiser – preparator produse 

făinoase 
 

1 

An 

şc. 

Nivel de 

învăţământ 

Domeniul de 

pregătire 

Specializare 

Calificare 

Nr. 

cls. 

2
0
2
1

-

2
0
2
2
  

Seral 
Industrie alimentară 

Tehnician în industria alimentară 
 

1 

An 

şc. 

Nivel de 

învăţământ 

Domeniul de 

pregătire 

Specializare 

Calificare 

Nr. 

cls. 

2
0

2
1
-

2
0

2
2
  

Postliceal 
Industrie alimentară 

Tehnician controlul produselor 

agroalimentare 
 

1 
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Tabel 3.10. 

 

An 

şc. 

Nivel de 

învăţământ 
Profil  

Specializare 

Calificare 

Nr. 

cls. 

2
0
2
2
-2

0
2
3
 

Liceu 

tehnologic 

Servicii 

Tehnician în activităţi economice 

 
1 

Tehnician în achiziţii şi contractări 1 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Tehnician în industria alimentară 1 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului 
1 

Tehnician  în agoturism 1 

Tehnician veterinar 1 

 

Tabel 3.11. 

 

Tabel 3.12. 

 

Tabel 3.13. 

33..22..  AANNAALLIIZZAA  MMEEDDIIUULLUUII  IINNTTEERRNN    ((AAuuttooeevvaalluuaarreeaa))  

 

3.2.1 Predare – Învăţare 

Cerinţele învăţământului modern pretind formatorilor din sistemul educaţional 

identificarea acestora în următoarele roluri: 

 Autor de curricula: proiectează curriculum naţional, ca membru în comisiile 

naţionale, curriculum la decizia şcolii (CDŞ), curriculum de dezvoltare locală (CDL), 

An 

şc. 

Nivel de 

învăţământ 

Domeniul de 

pregătire 

Specializare 

Calificare 

Nr. 

cls. 

2
0
2
2

-

2
0
2
3
 Şcoală 

Profesională 
Industrie alimentară 

Brutar – patiser – preparator produse 

făinoase 
 

1 

An 

şc. 

Nivel de 

învăţământ 

Domeniul de 

pregătire 

Specializare 

Calificare 

Nr. 

cls. 

2
0
2
2

-

2
0
2
3
  

Seral 
Industrie alimentară 

Tehnician în industria alimentară 
 

1 

An 

şc. 

Nivel de 

învăţământ 

Domeniul de 

pregătire 

Specializare 

Calificare 

Nr. 

cls. 

2
0

2
2
-

2
0

2
3
  

Postliceal Industrie alimentară 

Tehnician controlul produselor 

agroalimentare 
 

1 
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dezvoltă programe şcolare, creează situaţii de învăţare pornind de la programele şcolare, 

mediază relaţia elevului cu sursele de învăţare; 

 Consilier: îndrumă elevul către viaţa profesională, încurajează stilurile şi 

metodele de învăţare, susţine dezvoltarea aptitudinilor personale, oferă instrumente de 

autocunoaştere; 

 Moderator: moderează relaţiile dintre elevi şi dintre aceştia şi ceilalţi membri ai 

societăţii în perspectiva comportamentului civic; 

 Partener: colaborează cu fiecare elev şi cu grupuri de elevi pentru realizarea 

demersului didactic; 

 Evaluator: propune criterii de evaluare, monitorizează activităţile de evaluare a 

produselor; 

 Model: se comportă exemplar în activitatea didactică, în societate şi în familie. 

 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.  

 La nivelul fiecărei discipline profesorii utilizează metode interactive de învăţare: 

modelarea, brainstorming, învăţarea prin descoperire, problematizarea, algoritmizarea, lucrul în 

echipă, demonstraţia, dezbaterea, conversaţia, exerciţiul etc. 

 Evaluarea vizează măsurarea şi aprecierea performanţelor, pune accent pe elementele de 

ordin calitativ, vizează progresul în învăţare. Printre metodele moderne de evaluare folosite de 

profesorii şcolii noastre amintim: proiectul, eseul structurat, teste cu itemi cu alegere (duală, 

multiplă), dezbaterea etc.  

 Avantajele acestor metode didactice moderne sunt: munca în echipă, legăturile 

interdisciplinare, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea capacităţii de decizie, 

respectarea termenelor stabilite prin proiectul didactic. 

 Un profund caracter interactiv şi interdisciplinar se asigură prin excursiile şi vizitele de 

studii realizate cu elevii. Aceste activităţi s-au finalizat cu realizarea unor panouri tematice, 

albume foto digitale, prezentări în Microsoft PowerPoint, expoziţii. Prin aplicarea metodelor 

interactive s-a remarcat o creştere a motivaţiei elevilor pentru participarea la astfel de activităţile 

didactice. 

 Profesorii sunt interesaţi de tehnicile şi metodele moderne de predare-învăţare şi participă 

constant la cursuri de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic Mureş, universităţi 

sau în diverse alte programe. 

33..22..22..  MMaatteerriiaallee  şşii  rreessuurrssee  ddiiddaaccttiiccee  

 În anul şcolar 2020-2021, şcoala a fost dotată cu un număr de 45 de laptopuri care permit 

desfăşurarea activităţilor didactice asistate de calculator.  

 Şcoala noastră are implementat programul SEI, dispunând de o reţea de calculatoare pe 

care sunt instalate lecţiile şi experienţele virtuale prin programul AEL. 

 

3.2.3. Monitorizarea parcursului profesional al absolvenților 

 Monitorizarea parcursului profesional al elevilor se realizează în şcoală de către 

profesorii diriginţi ai claselor terminale şi secretariatul şcolii.  

 Datele prezentate în tabelul de mai jos permit analiza acestui aspect pentru ultimii 

cinci ani: 

 

 

 

 

 

 



 

  

34 

Tabelul 3.14. 

LICEU 

 

 

An şcolar 

 

 

 
N

u
m

ă
r 

 

a
b

so
lv

. 

A
d

m
iş

i 
 

în
v
ă

ţă
m

â
n

t 

su
p

er
io

r 

% 

În
ca

d
ra

ţi
 î

n
 

m
u

n
că

 

% 

Ş
o
m

er
i 

% 

A
lt

e 
si

tu
a
ţi

i 

% 

2015-2016 141 89 63% 101 71% 23 16% 17 12% 

2016-2017 125 68 54% 98 78% 21 16,8% 6 4,8% 

2017-2018 131 87 66% 85 66% 25 19% 21 16% 

2018-2019 123 59 47% 96 78% 13 10% 14 11,3% 

2019-2020 134 75 55% 89 66% 24 17% 21 15% 

2020-2021 107 28 26,17% 81 75,7% 3 2,8% 4 3,74% 

2021-2022 87 35 40,23% 40 45,98% 9 10,34% 8 9,2% 

 

 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 

 

 

An şcolar 

 

 

 

N
u

m
ă
r 

 

a
b

so
lv

. 

A
d

m
iş

i 
 

în
v
ă
ţă

m
â
n

t 
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a
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% 
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d
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n
 

m
u

n
că

 

% 

Ş
o
m
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i 

% 

A
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e 
si

tu
a
ţi

i 

% 

2020-2021 14 6 42,86% 7 50% - - 7 50% 

2021-2022 17 10 58,82% 11 64,7% - - 4 23,53% 
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 Ponderea absolvenţilor de liceu admişi într-o formă de învăţământ superior nu este 

foarte mare, fiind motivată de faptul că, prin liceu filiera  tehnologică, elevii se pregătesc în mod 

special pentru o activitate profesională practică, în vederea încadrării rapide în producţie. 

 Şomajul este  mare în primul an după absolvirea liceului, întrucât condiţiile concrete 

oferite de piaţa muncii nu corespund cu aspiraţiile tinerilor absolvenţi, dar în timp (2-3 ani) 

şomajul scade atingând limite comparabile cu nivelul acestuia pe plan local. 

 Statistica privitoare la situaţia celor încadraţi în muncă nu reflectă strict realitatea, 

întrucât după absolvire o parte a tinerilor se angajează într-o altă specializare.  

 O parte din absolvenţii liceului nu au putut fi contactaţi, fie datorită plecării acestora 

din localitate, fie datorită reacţiei lor negative faţă de şcoală, dar ponderea lor este mică, sub 5 %. 

 În cazul absolvenţilor de şcoală profesională constatăm că majoritatea lor, 50-60%, se 

angajează în meseria pentru care s-au pregătit. Există şi aproximativ 8% din absolvenţi care îşi 

continuă studiile la învăţământul liceal cu frecvenţă redusă, sau chiar la învăţământul liceal de zi.  

 Evaluarea competenţelor dobândite este cuantificată prin rezultatele obţinute de către 

absolvenţi la sfârşitul ciclului de instruire prin sistemul de examene de absolvire a ciclului de 

instruire. 

 O primă concluzie a preocupării şcolii pentru asigurarea calităţii actului educaţional, 

creşterea prcentului de promovabilitate la Examenul de Bacalaureat. 

 Analizând rezultatele concrete obţinute de absolvenţii de liceu la Examenul de 

Bacalaureat, se constată că procentajele sunt într-o ușoară  creștere. 

 Rezultatele Examenelor de absolvire şcoală profesională, şcoală postliceală şi cele pentru 

certificarea competenţelor profesionale la liceu reflectă o bună pregătire profesională a 

absolvenţilor, menţinându-se un procent ridicat de promovabilitate de peste 98%. 

  

33..22..44..  ÎÎnnddrruummaarree  şşii  ccoonnssiilliieerree  

 Unul din obiectivele dezvoltării instituţionale ale şcolii îl constituie creşterea şanselor de 

inserţie socio-profesională a tinerilor absolvenţi pentru industrie şi servicii.  

 Orientarea şi consilierea vocaţională este foarte importantă în şcoală unde tinerii au 

nevoie de susţinere pentru dezvoltarea stimei de sine, depăşirea barierelor în calea învăţării, a 

menţinerii acestora în procesul de învăţare,  a sentimentului de competenţă, a eficienţei, a 
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flexibilităţii, a creativităţii şi a relaţionării pozitive cu aspiraţiile lor. Pornind de la aceste nevoi, 

în şcoală a fost amenajat un Cabinet de asistenţă psiho-pedagogică orientare şi consiliere 

vocaţională. 

 În cadrul unităţii noastre şcolare este încadrat un psiholog şcolar care asigură consilierea 

individuală şi de grup şi pentru alte unităţi şcolare din municipiu. 

 

33..22..55..  CCaalliiffiiccăărrii  şşii  ccuurrrriiccuulluumm  

 Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” din Tg-Mureş oferă pregătire profesională tinerilor 

din judeţul Mureş, dar şi din judeţele învecinate în specializările: Tehnician în activităţi 

economice, Tehnician în administraţie, Tehnician analiza produselor alimentare, Tehnician în 

industria alimentară, Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician veterinar sau 

tehnician pentru animalele de companie, Tehnician în agroturism, Tehnician hidrometeorolog, 

Tehnician în agricultură prin cursuri liceale zi. 

 La cererea agenţilor economici din localitate am introdus în oferta de şcolarizare 

pregătirea profesională pentru ocupaţia: brutar patiser, preparator produse făinoase. 

 De asemenea se urmărește diversificarea ofertei educaționaleși la nivel postliceal, prin 

autorizarea/acreditarea unor specializări noi solicitate pe piața muncii (Tehnician 

nutriționist). 

 Prin aplicarea CDL-ului se urmăreşte completarea competenţelor de bază şi dobândirea 

unor noi competenţe pentru diferite domenii ceea ce va determina facilitarea mobilităţii 

ocupaţionale, inclusiv intersectoriale. Printre care Completarea documentelor aferente 

activităţilor de aprovizionare şi vânzare a unităţilor agricole, Zootehnia într-o fermă modernă, 

produse ecologice de origine vegetală şi animală, producerea şi condiţionarea vinurilor, 

Elemente de protecţia mediului, Situaţii problemă în protecţia mediului, Monitorizarea calităţii 

mediului şi a calităţii vieţii, Monitorizarea calităţii mediului în ecosistemele antopizate, etc. 

 

33..22..66..  RReessuurrssee  mmaatteerriiaallee  

 Colaborarea şcolii cu MADR și Primăria a dus la un amplu program de reparaţii capitale, 

dotări, consolidări, reabilitări şi investiţii care trebuie finalizate. 

 Colaborarea cu agenţii economici din aceste sectoare asigură pregătirea profesională a 

tinerilor în condiţii concrete de muncă.  

 Foarte importantă este dezvoltarea şi întreţinerea bazei materială a şcolii prin acţiuni de 

sponsorizare, obţinute de la agenţii economici.  

 Sprijinul material al agenţilor economici se materializează şi în  organizarea unor 

activităţi extracurriculare expoziţii, spectacole, baluri, diverse activităţi sportive.  

 

33..22..77..  RReessuurrssee  uummaannee  

 Echipa managerială a şcolii noastre este puternic implicată în reformarea învăţământului 

garantând un climat de muncă în echipă cu puternice disponibilităţi la programul prelungit şi 

efort. 

 Şcoala dispune de un puternic colectiv didactic format din 53 cadre didactice, din care 

toate cele 53 cadre sunt calificate.  

 Pe lângă personalul didactic activează în şcoală un număr de 28 de angajaţi încadraţi în 

categoria personalului didactic auxiliar şi nedidactic, din care 9 angajaţi în categoria personalului 

didactic auxiliar. 

 

33..22..88..  PPaarrtteenneerriiaattee  

 Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de educaţie a adulţilor, şcoala în parteneriat cu 

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă a asigurat formarea a 60 persoane adulte în 

ocupaţiile: „Brutar patiser, preparator produse făinoase”, iar în viitor îşi propune acreditarea 
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pentru formarea profesională a adulţilor pentru calificarea „Tehnician nutriţionist” la nivel 

postliceal. 

 Şcoala a fost cuprinsă în programul „VISION 2000”, care este un proiect ce conţine pe 

lângă alte elemente şi un program modern de educaţie a relaţiilor dintre sexe, destinat tinerilor, 

cu perspectiva de a fi aplicat în toate liceele din România. Iniţiatorii derulării programului pilot, 

aplicat în judeţele Mehedinţi, Sibiu şi Mureş sunt: S.E.C.S. (Societatea de Educaţie 

Contraceptivă şi Sexuală) şi T.N.T. (Tineri pentru Tineri). În şcoala noastră în cadrul 

programului VISION 2000 au fost instruite 6 cadre didactice şi au fost pregătiţi de către aceste 

cadre didactice cinci, care la rândul lor au pregătit încă câte 8 dintre elevii şcolii.  

 De-a lungul anilor Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” din Tg-Mureş a dezvoltat solide 

relaţii de parteneriat cu : 

 Agenţii economici din zonă 

 Instituţiile locale (primărie, poliţie, judecătorie, AJOFM) 

 Instituţii de învăţământ superior (Cluj, Sibiu, Oradea) şi CCD 

 ONG-uri  

 Parteneriatele încheiate cu agenţii economici vizează formarea profesională în condiţii 

concrete de muncă şi contribuie la orientarea în carieră a tinerilor. Astfel elevii şcolii noastre 

desfăşoară instruirea practică la S.C. ATHINA S.R.L., S.C. LUIS COMEX S.R.L., S.C. 

SERACOM SA, S.C. INA PRODIMEX S.R.L, S.C. CARTON SERV COM., S.C. 

DOGHEMANA S.R.L., S.C. ILEFOR S.A., FEDERAL COOP, S.C. XEDEX TRADE S.R.L., 

S.C. FRANCONIA S.R.L., S.C. SERV SILV TRANS S.R.L., S.C. NAZARIA S.R.L., S.C. 

GREFA IMPEX S.R.L., S.C. ELDI S.R.L., S.C. TORDAI S.R.L., S.C. ALBERT PRODIMPEX 

S.R.L., S.C. TETRIS S.R.L., S.C. BOPANUM S.R.L.,S.C.NICMAREG PROD COM S.R.L., 

S.C.DOGY PAN S.R.L.,S.C. APCOM SELECT S.A., S.C. SANLACTA S.A., S.C. LA 

ANGELA S.R.L., S.C. VALDEYON S.R.L., S.C. UNITA S.R.L. Tot în favoarea formării 

profesionale de calitate, clasele a IX-a şi a X-a Şc. Prof. efectuează vizite la alte firme din zona 

Tg-Mureş, altele decât cele la care se desfăşoară practica şi de asemenea au întâlniri cu 

specialiştii acestor unităţi economice. 

 Pentru prevenirea şi combaterea unor evenimente antisociale şcoala noastră a dezvoltat 

relaţii de parteneriat cu Poliţia Mureş.  

 Parteneriatele cu Agenţia Județeană de Ocupare a Forţei de Muncă vizează  pregătirea 

continuă a adulţilor. Grupurile ţintă ale acestor programe au fost şomerii din zona municipiului 

Tg-Mureş pentru care s-au organizat cursuri de  reconversie profesională. 

 Parteneriat încheiat cu Asociația CIVITAS pentru derularea programului  Liceele 

Agricole „Pentru elevi dorinţele devin ferme” în care s-au efectuat stagiile de pregătire practică, 

de asemenea un alt parteneriat cu aceeași asociație pentru derularea pragramului „Liceele 

agricole pregătesc fermierii de mâine” finanțat de Romanian – American Foundation. 

 Parteneriat cu JUNIOR ACHIEVEMENT OF ROMÂNIA pentru implementarea 

programelor, proiectelor și competițiilor pe domeniul Educație Economică Financiară și  

Antreprenoriat. 

 Parteneriat încheiat cu fundația PODIUM, în vederea derulării proiectului „Scriitori la 

școală”. Parteneriat încheiat cu fundaţia ADEPT privind sagiile de pregătire practică. 

 

33..33..  AANNAALLIIZZAA  SS  WW  OO  TT                                                                                                                                                                  Tabelul 3.15. 

PUNCTE TARI 
PUNCTE SLABE 

Curriculum 

 proiectarea și desfășurarea activității se 

realizează în acord cu curriculum–ul național; 

 oferta CDL se realizează cu consultarea 

agenților economici 

 concordanța dintre oferta educațională și 

 uneori lecțiile nu sunt centrate pe aspectele 

concrete ale vieții cotidiene a elevilor (nu se 

realizează un învățământ formativ real); 

 există și discipline la care demersul didactic 

are caracter expozitiv, elevul nu e implicat în 



 

  

38 

cererea pieței muncii; 

 activități didactice centrate pe elevi, 

utilizarea metodelor interactive pentru 

realizarea unui învățământ formativ; 

 rezultate bune obținute de elevi la 

concursurile pe meserii, la concursurile 

interdisciplinare și la locurile de muncă unde au 

fost angajați; 

 participarea în cadrul unor proiecte 

europene a elevilor și a profesorilor la stagii de 

instruire practică. 

propria formare; 

 rezultatele la disciplinele de cultură generală 

sunt scăzute, față de cele obținute la disciplinele 

tehnice; 

 oferta curriculară nu satisface nevoile tuturor 

elevilor din școală, datorită faptului că se 

lucrează cu întreaga clasă, la laboratoare, dar 

mai ales la instruirea practică. 

Resurse umane 

 personal didactic calificat 100%, cei mai 

mulți cu gradul didactic I și 6 cadre didactice cu 

doctorat; 

 consilierea tinerilor absolvenți și a cadrelor 

tinere noi de către echipa managerială și de 

către profesori mentori; 

 participarea la cursuri de formare continuă a 

cadrelor didactice; 

 experiența echipei manageriale și angrenarea 

acesteia în reformarea învățământului tehnic și 

profesional; 

 consiliul elevilor funcționează eficient. 

 persistența unor relații rigide între profesori 

și elevi (nestimularea tuturor valențelor 

elevilor); 

 flexibilitatea și inițiativa, uneori greoaie și 

reținută, a unor cadre didactice; 

 existența elevilor dezinteresați de școală, 

datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii 

de către părinți, absenței părinților plecați în 

străinătate. 

 

Resurse materiale și financiare 

 starea fizică a spațiilor școlare bună; 

 menținerea ritmului impus de tehnica din 

domeniul IT; 

 școala este dotată cu un număr de 26 

calculatoare și 45 de laptopuri, organizate în 2 

laboratoare, legate în rețea și conectate la 

internet; 

 existența unei vaste baze tehnico – 

materiale. 

 sala de sport mare, bine întreținută, dotată cu 

material sportiv adecvat. 

 neconcordanța dintre nivelul tehnic al 

utilajelor din atelierele școlare și cel al agenților 

economici; 

 mobilierul școlii este uzat fizic într-un 

procent semnificativ; 

 resursele financiare pentru întreținerea și 

repararea  clădirilor școlii sunt insuficiente. 

 Starea fizică și morală a calculatoarelor este 

depășită 

 

Relația cu comunitatea 

 există o bună colaborare cu părinții și 

autoritățile locale și un parteneriat între părinți 

și școală, cu accent pe consilierea elevilor cu 

probleme de comportament; 

 desfășurarea de proiecte educative care 

implică mai mult comunitatea locală; 

 relații de parteneriat deja statornicite între 

unitatea școlară și agenții economici locali; 

 dificultăți de comunicare școală – familie; 

 prea puține programe de orientară școlară și 

profesională 

 

OPORTUNITĂȚI 
AMENINȚĂRI 

 muncă pentru industria locală; 

 accesul cadrelor și elevilor la  tablă 

interactivă pentru realizarea de orelor cât mai 

diverse; 

 previzional, până în anul 2025, numărul 

absolvenților clasei a VIII-a scădea cu 

aproximativ 19% în zona Tg-Mureș; 

 schimbări majore în structura sectorului  
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 creșterea potențialului agriculturii și a 

industriei alimentare la nivel local și zonal;  

 sprijinirea tuturor inițiativelor cadrelor 

didactice și   elevilor pentru îmbunătățirea 

activității din școală; 

 valorificarea muncii în echipă a cadrelor 

didactice; 

 creșterea prestigiului școlii în cadrul 

comunității locale. 

 sprijin material și financiar acordat de 

partenerii sociali  

  implicarea financiară MADR în sprijinirea 

liceelor agricole 

 în ultimii 10 ani s-au creat în Tg-Mureș 

foarte multe locuri de muncă în agricultură, 

protecția mediului și în domeniul alimentar; 

 șomajul pe plan local este mai mic decât cel 

înregistrat la nivelul județului; 

 din studiile efectuate de către AJOFM reiese 

că șomajul în rândul persoanelor cu vârstă de 

peste 45 ani se datorează lipsei competențelor 

solicitate de angajatori; 

 angajatorii din localitate solicită organizarea 

formării inițiale pe module, pentru creșterea 

mobilității ocupaționale; 

 colaborare cu diverse asociații și ONG-uri și 

instituții culturale locale. 

economic; 

 imposibilitatea părinților de a-și susține 

financiar copiii aflați în sistemul de învățământ, 

datorită accentuării sărăciei; 

 deficiențe  în legislația școlară și în sistemul 

administrativ; 

 modificarea scării valorilor în societate; 

 creșterea infracționalității juvenile prin 

influența negativă a unor factori din mediul 

social (practicarea jocurilor de noroc, consumul 

de stupefiante și de alcool, frecventarea 

barurilor); 

 deficiențe legislative care nu stimulează 

agenții economici în acțiunile de sponsorizare a 

unităților de învățământ, angajatorii solicitând 

experiență profesională, la angajarea 

absolvenților de nivel 3 de calificare; 

 lipsa de interes a unor cadre pentru 

modernizarea metodelor de lucru; 

 lipsa de receptivitate a firmelor pentru 

sponsorizarea școlii; 

 imposibilitatea comunicării cu familiile 

elevilor problemă; 

 concurența cu alte școli. 

 abandonul școlar cauzat de lipsa educației 

sexuale a minorelor care devin mame. 

 scăderea populației școlare, în paralel cu 

creșterea efectivelor de elevi pe clasă; 

33..44..  PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE  AASSPPEECCTTEE  CCAARREE  NNEECCEESSIITTĂĂ  DDEEZZVVOOLLTTAARREE  

1. Corelarea ofertei TVET din zonă cu nevoile de calificare 

 Diversificarea ofertei educaţionale la şcoala profesională şi la şcoala postliceală unde 

dorim să acredităm o specializare nouă, respectiv Tehnician în protecția plantelor 

 Încheierea de contracte cu agenţii economici şi instituţii pentru organizarea de 

cursuri de formare a adulţilor 

 Desfăşurare de campanii de promovare "agresive" referitoare la oferta educaţională 

 

2. Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională 

 Consilierea individuală a tuturor elevilor cu probleme  

 Consilierea individuală a elevilor şi conştientizarea acestora cu privire la utilizarea 

eficientă a calculatorului în pregătirea profesională  

 Elaborarea unui program de evaluare referitor la feed-back-ul consilierii privind 

dezvoltarea relaţiilor şcoală-familie. 

 Elaborarea unor programe, în colaborare cu instituţiile locale, pentru  combaterea 

fenomenelor antisociale. 

 

3. Reabilitarea infrastructurii si achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a 

echipamentelor didactice aferente domeniilor prioritare 

 Identificarea nevoilor de reabilitare a infrastructurii şi stabilirea priorităţilor 

 Atragerea de resurse financiare pentru modernizarea bazei materiale a şcolii și a 

fermei didactice  
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 Realizarea de venituri extrabugetare prin folosirea spaţiilor de cazare din internatul 

şcolar pentru cazarea turiştilor şi utilizarea lor pentru elevii interni (burse, cazarmament, 

dotări, etc) 

 

4. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din TVET 

 Elaborarea curriculumului CDL pentru clasele din învățământul prefesional şi 

organizarea practicii din CDL numai la agenţii economici, pe bază de contracte de practică 

 Cuprinderea tuturor cadrelor didactice la stagiile de formare privind dezvoltarea 

învăţământului profesional şi tehnic 

 Dezvoltarea activităţilor de instruire centrate pe elevi 

 Elaborarea unui program de stimulare materială a elevilor şi cadrelor didactice care 

obţin performanţe la olimpiade şi concursuri. 

 

5. Dezvoltarea de parteneriate eficiente in TVET pentru o formare profesionala de 

calitate 

 Atragerea de burse pentru elevii proveniţi din familii cu venituri mici 

 Dezvoltarea de contracte de parteneriat pentru crearea de facilităţi de tip "gustarea de 

la ora 10" pentru elevii care desfăşoară activităţi practice la agenţii economici 

 Elaborarea unui program pentru sprijinirea încadrării rapide a absolvenţilor în 

producţie 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ superior pentru formarea 

continuă a personalului didactic. 

 

6. Creşterea până în anul 2025 a gradului de cuprindere în TVET a categoriilor cu risc 

de marginalizare 

 Repartizarea de locuri în clase prevăzute în oferta educaţională pentru elevi din 

grupurile dezavantajate 

 Atragerea de venituri extrabugetare pentru burse de şcolarizare acordate elevilor 

proveniţi din familii cu venituri mici. 

 

7. Formarea unei personalităţi complexe la elevi, prin dezvoltarea unor activităţi 

extracurriculare atractive 

 Diversificarea activităţilor educative extracurriculare 

 Realizarea de venituri extrabugetare pentru desfăşurarea acţiunilor educative 

 Organizarea de competiţii extracurriculare, cu participare elevi-profesori, în calitate 

de competitori. 
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44..11..  SSCCUURRTTĂĂ  PPRREEZZEENNTTAARREE  AA  MMOODDUULLUUII  DDEE  OORRGGAANNIIZZAARREE    AA  PPRROOCCEESSUULLUUII  

DDEE  CCOONNSSUULLTTAARREE  DDIINN  TTIIMMPPUULL  EELLAABBOORRĂĂRRIIII  PPLLAANNUULLUUII  

 

  Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii (PAS) s-au organizat întâlniri şi consultări 

cu membrii Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru formarea 

profesională (CLDPS) specialiştii din unitatea noastră de învăţământ, reprezentanţi ai primăriei 

şi ai agenţilor economici. 

  Planului de Acţiune al Şcolii (PAS), este elaborat în strânsă legătură cu Planul Local de 

Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI) şi cu Planul Regional 

de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului (PRAI Regiunea 7 Centru) 

  Asistenţa tehnică a fost oferită de reprezentantul Inspectoratului Şcolar al judeţului 

Mureş, Insp. Turc Anca. 

 

44..22..  MMOONNIITTOORRIIZZAARREE,,  EEVVAALLUUAARREE,,  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREE  

 

Pentru implementarea PAS, se stabilesc pentru fiecare măsură persoanele responsabile şi 

termenele pentru urmărirea şi raportarea acestora, precum şi categoriile de parteneri care vor 

conlucra pentru realizarea lor. 

Coordonarea generală a procesului va fi asigurată de ISJ Mureş cu sprijinul Filialei 

Regionale a CNDIPT. 

Monitorizarea progresului în implementarea PAS va fi realizată de Consiliul profesoral, 

prin raportări semestriale în cadrul cărora persoanele responsabile desemnate, vor prezenta 

rapoarte privind stadiul realizării şi vor propune măsuri ameliorative. 

Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor şi indicatorilor asociaţi acestora pentru fiecare 

obiectiv. 

Concluziile şi eventualele probleme şi obstacole vor fi raportate de către persoanele 

responsabile Consiliului profesoral. Problemele majore vor fi transmise către ISJ Mureş şi 

Filialei Regionale a CNDIPT care vor interveni pentru soluţionarea lor. 

CCaappiittoolluull    IIVV  
Consultare, monitorizare 

 şi evaluare 

  

    ÎÎnn  aacceesstt  ccaappiittooll  ssuunntt  pprreezzeennttaattee  ::    

  

  

    MMoodduull  ddee  oorrggaanniizzaarree  aa  pprroocceessuulluuii  ddee  ccoonnssuullttaarree  

ddiinn  ttiimmppuull  eellaabboorrăărriiii  ppllaannuulluuii  

  MMoonniittoorriizzaarree,,  eevvaalluuaarree,,  iimmpplleemmeennttaarree  
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1. Management instituțional 

OBIECTIVE: 

 Creșterea rolului și asumarea responsabilității de către managerul din instituție în vederea realizării unui proces de învățământ cu finalitate care 

vizează buna pregătire profesională 

 Eficientizarea activității tuturor structurilor manageriale (administrative, dar și cele care vizează activitatea instructiv-educativă și de pregătire 

practică) din instituție 

 Realizarea unei colaborări benefice procesului de învățământ cu comunitatea educativă locală, agenții economici, cu structurile organizatorice 

ale părinților/tutorilor legali 

 Asigurarea fluidizării circulației informației aferente componentei managementului instituțional  

 Proiectarea unei oferte educaționale compatibilă cu realitățile societății românești contemporane 

 Asigurarea imaginii instituționale 

 

CCaappiittoolluull    VV  
PLAN OPERAȚIONAL  

 

  

ÎÎnn  aacceesstt  ccaappiittooll  ssuunntt  pprreezzeennttaattee::    

1. Management instituțional 

2. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului 

de învăţământ 

3. Procesul instructiv-educativ 

4. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

5. Formarea continuă  (dezvoltarea profesională) 

6. Implementarea instrumentelor pentru managementul 

calităţii 

7. Activităţi de tranziţie de la scoală la locul de muncă 

8. Activităţi de învăţare centrate pe elevi 
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Acțiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare Persoane responsabile Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activității pentru anul școlar 

2021-2022 

 Actualizarea PAS pentru perioada 2020-2025 

 Realizarea planului operațional pentru anul școlar 2022-2023 

 Stabilirea comisiilor permanente, alegerea membrilor CA, 

stabilirea atribuțiilor membrilor CA,  

 Realizarea graficului și tematicii ședințelor 

 Organizarea activităților catedrelor /comisiilor și elaborarea unor 

programe de activitate subordonate planului de acțiune al școlii 

 Organizarea activității comisiei diriginților, stabilirea comitetelor 

de părinți pe clasă și ai Comitetului reprezentativ al școlii 

 Organizarea activității compartimentului 

contabilitate/administrativ 

 Proiectarea activității compartimentului secretariat în 

conformitate cu planul de acțiune al școlii 

 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului 

general al şcolii  

 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, a 

regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor reglementărilor ce 

vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial  

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi întocmirea 

schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi cu principiile psiho-

pedagogice aferente  

 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 

completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare 

 Reactualizarea şi validarea regulamentului intern 

 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către comisiile 

constituite cu acest scop 

 Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării resurselor 

financiare necesare desfăşurării activităţii de invăţământ 

 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 

 Popularizarea ofertei şcolare  

 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media 

Septembrie 2022 

 

Septembrie 2022 

Septembrie 2022 

 

Septembrie 2022 

 

Octombrie 2022 

 

Octombrie 2022 

 

 

Octombrie 2022 

 

 

Septembrie 2022 

 

Septembrie 2022 

 

Septembrie 2022 

 

 

Septembrie 2022 

 

Septembrie 2022 

 

Septembrie 2022 

 

Octombrie 2022 

 

Octombrie 2022 

 

Noiembrie 2022 

 

Ianuarie 2023 

Permanent 

Permanent 

 

Echipa managerială 

 

Comisia de actualizare PAS 

Echipa managerială 

 

Echipa managerială  

Consiliul profesoral 

 

Echipa managerială 

Consiliul de administrație 

 

Comitet de părinți, responsabil 

comisia diriginților 

Director, contabil șef, 

administrator 

Echipa managerială 

 

Directorul, Consiliul de 

administraţie, şefii de 

compartimente 

Directorul şi secretarul şef 

 

Echipa managerială 

Comisia de orar 

Comisia de reactualizare  

Responsabili comisie  

 

Directorul şi Consiliul de 

administraţie 

 

Echipa managerială 

 

Echipa managerială 

Echipa managerială 

Echipa managerială 

Raport de analiză a 

activității 

PAS 

Plan operațional 

 

Proces verbal, 

decizii  

 

Proces verbal, 

hotărâri CA 

 

Procese verbale 

 

Procese verbale, 

planuri operaționale 

Fişa postului 

 

 

Procese verbale 

 

 

Încadrări 

orar 

 

Documente şcolare 

 

 

Noul RI 

 

Liste de inventar 

 

 

Plan de şcolarizare 
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2.  Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 

 

OBIECTIVE: 
1.  Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local Mureș, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului 

de învăţământ şi derulării în bune condiţii a proiectului de reabilitare/extindere a bazei materiale 

2.  Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor lucrări de investiţii: Programul de granturi 

pentru dezvoltare şcolară: 

     - ridicarea standardelor de igienă şi sănătate;  

              - reabilitarea atelierelor şcoală şi dotarea cu noi utilaje; 

              - lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei; 

              - îmbunătăţirea condiţiilor de cazare în căminul intenat; 

              - modernizarea şi dotarea fermei didactice a școlii 

 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 

de realizare 

Persoana/ Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

 Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul pentru 

începerea programului de finanţare a unor investiţii absolut necesare: 

      - amenajarea grupurilor sociale complexe, vestiare;  

-îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi modernizarea cantinei  

-modernizarea spaţiilor de învăţământ; 

 Se vor asigura fondurile necesare pentru procurarea materialelor utilizate 

la instruirea practică în atelierele şcoală 

 Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în conformitate cu 

curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ  

 Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării lucrărilor de 

reparaţii şi întreţinere a spaţiului de învăţământ;  

 Implicarea atelierului şcolii în reabilitarea mobilierului şi tâmplăriei 

precum şi în obţinerea de fonduri extrabugetare 

 Întocmirea de cereri de finanţare prin proiecte - Dezvoltarea Resurselor 

Umane 

       

 permanent 

 

 

 

 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

 

Directorul 

 

 

 

Director, Contabilul-şef:  

 

Directorul, şefii de catedre şi 

bibliotecarul 

 

Director, administrator 

 

Directorul, administrator 

Directorul-echipa de 

implementare 

 

Adrese de solicitare 

Procese verbale 
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3.  Procesul instructiv-educativ 

 

OBIECTIVE 
 

1. Asigurarea calităţii actului educaţional 

2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile 

procesului de învăţământ. 

3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini; 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

 

Termen 

de realizare 

Persoana/ Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

 Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de 

administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin îmbogăţirea 

conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor două structuri  

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 

actului educativ 

 Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a 

Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de învăţământ  

 Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu 

noile cerinţe ale curriculum-urilor atât la liceu cât şi la şcoala de arte şi 

meserii 

 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu 

elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu elevii 

performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile sportive  

 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea 

recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar promovării; 

 Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii 

 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 

examenelor naţionale 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor 

naţionale şi a olimpiadelor  

 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor şcolare 

pe clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a neajunsurilor  

permanent 

 

 

 

conform planului 

managerial 

 

permanent 

 

 

începuturile 

semestrelor 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

decembrie 

 

semestrul II 

Consiliul de administraţie 

 

 

 

Echipa managerială 

 

Echipa managerială 

 

 

Şefii de catedre, 

directorii 

 

 

Directorii şi şefii de 

catedre 

Şefii de catedre 

 

 

 

Diriginţii 

 

Directorii 

Procese verbale 

 

 

 

Procese verbale 

Convenţii de colaborare 

 

 

Planificări calendaristice 

 

Programe de pregătire 

 

 

 

Programe de recuperare 

 

 

 

 

Procese verbale 
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 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al 

elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de note 

la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor moderne de 

evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, excursii tematice 

 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui 

design instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-evaluare cu 

un înalt grad de profesionalism 

 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea 

competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea 

compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi europene  

 

 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate pe 

elev-conform planului operaţional  

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la 

achiziţii de competenţe şi abilităţi conform SPP 

 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă  

 

 

 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

permanent 

 

conform planului 

managerial 

 

Directorii şi şefii de 

catedre 

 

Echipa managerială 

 

Comisia de verificare a 

ritmicităţii notării 

Directorii 

Comisia de asigurare a 

calităţii 

 

Comisia de asigurare a 

calităţii 

 

Responsabili comisii 

metodice  

Echipa managerială 

Directorul adjunct  

 

 

Teste predictive 

Programe de 

îmbunătăţire 

 

 

Rapoarte periodice 

 

 

Fişe de observare a 

lecţiei 

 

Portofoliile cadrelor 

didactice 

Rezultatele examenelor 

de competenţe 

Monitorizarea 

absolvenţilor 

 

4. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

 

OBIECTIVE 
 

1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 

2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive 

faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze. 

3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 

de realizare 

Persoana/Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

 

 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la nivelul 

claselor  

 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai eficient în 

activitatea de consiliere didactică şi profesională a elevilor  

 

 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii specifice vârstei 

şi sexului  

 

 Consilierea elevilor cu nevoi speciale 

 

 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi informarea 

corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa copiilor lor  

 Organizarea de acţiuni educative serbări, excursii, seri culturale şi de dans 

etc. cu participarea nemijlocită a părinţilor  

 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în 

colaborare cu I.S.J., C.C.D. şi Inspectoratul de Poliţie  

 

 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică  

 Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu 

participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a cadrelor 

sanitare  

 Evaluarea periodică a modului în care elevii păstrează bunurile din şcoală, 

din sălile de clase, manualele şcolare  

  

 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat, 

eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei juvenile, 

respectarea legilor, a normelor de igienă  

 

 Editarea de reviste şcolare:  

 

  Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii actului 

educativ 

  

 

Septembrie 2022 

 

permanent 

 

 

 

permanent 

 

conform planului CES 

 

 

octombrie, 

2022 

 

conform planului 

operaţional  

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

pe parcursul anului 

şcolar 

conform planului 

operaţional pentru 

reţele de colaborare 

  

Coordonator de programe 

educative:  

 

Diriginţii 

 

 

Președintele comisiilor 

diriginţilor pe ani de studii 

şi diriginţii  

 

Directorul 

 

 

Psihologul şcolar 

 

Diriginţii 

 

 

 

Psihologul şcolar 

Diriginţii 

 

 Psihologul şcolar 

Directorii, diriginţii şi 

comitetele de părinţi 

 

Diriginţii 

 

 

Diriginţii,  

 

Echipa mangerială 

Consilierul educatie 

 

Procese verbale 

 

Planuri de activitate 

 

 

 

 

Portofolii diriginţi 

 

Programe de consiliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocoale de colaborare  

 

 

 

 

 

 

reviste şcolare 
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5. Formarea continuă  (dezvoltarea profesională) 

 

OBIECTIVE 

 
1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 

2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 

3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi implementarea 

AEL; 

 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

 

Termen 

de realizare 

Persoana/ 

Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în cadrul 

curriculum-ului disciplinei 

 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne de 

învăţare-centrată pe elev- 

 Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la cursuri de 

formare şi perfecţionare 

 Împărtăşirea exemplelor de bună practică 

 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin activităţi 

de consiliere şi stagii de perfecţionare. 

 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale CCD şi ale 

centrului de asistenţă psihopedagogică 

 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării programului SEI 

şi folosirea sistemului AEL; 

 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor liceului şi a 

şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de perfecţionare 

 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii scolii în pregătirea individuală de 

specialitate 

 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate, la “Tribuna 

învăţământului”, “Reviste de pedagogie” etc. 

Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, contabilitate, 

administraţie) în vederea folosirii tehnicii de calcul şi a  softului specializat 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

permanent 

 

conform graficului de 

interasistenţe şi 

asistenţe 

permanent 

 

permanent 

 

permanent 

 

Directorii şi şefii de catedre 

 

Directorul adjunct şi şefii 

de catedre 

 

Directorii 

 

Profesorii înscrişi la gradul 

II şi I şi definitivat 

 

Şefii de catedre 

 

Sefii de catedră 

 

Directorii şi şefii de catedre 

 

 

Bibliotecar: 

 

Directorul şcolii 

 

Mape profesori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza de date 

formare continuă 

 

 

Fişă de observaţie a 

lecţiei 

 

 

Abonamente 
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6. Implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii 
 

 OBIECTIVE 

 
1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 

2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite 

configuraţii a unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor. 

3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 

de realizare 

Persoana/ 

Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor octombrie 2022 Echipa managerială  

Document 

 

 Constituirea structurilor responsabile cu implementarea instrumentelor 

pentru managementul calităţii (identificarea principalilor actori şi a rolului 

acestora): 

Numirea coordonatorului pentru asigurarea calităţii, -rol: preşedintele 

Comitetului de asigurare a calităţii 

Stabilirea Comitetului pentru asigurarea calităţii, rol: monitorizează 

desfăşurarea tuturor activităţilor, este responsabil de îndeplinirea procesului 

de autoevaluare. 

Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe discipline sau pe arii curriculare. 

Stabilirea echipei de observatori (şefii de catedre), rol: realizează observări 

sistematice ale activităţii de predare-învăţare. 

 

 

septembrie 2022 

 

Echipa managerială 

Consiliul de administraţie 

 

Procese verbale ale 

şedinţelor Consiliului 

de Administraţie 

 

Decizii de constituire a 

catedrelor şi de numire 

a şefilor de catedră 

 

 Diseminarea informaţiei: 

Înfiinţarea unui punct de informare în şcoală privind asigurarea calităţii. 

Distribuirea către toate catedrele a mapelor cu noutăţi care cuprind 

programe şcolare, curriculum şi SPP. 

Prelucrarea în şedinţele de catedră a principiilor calităţii şi descriptorilor 

de performanţă. 

 noiembrie 2022 Echipa managerială 

 

Comitetul de asigurarea a 

calităţii 

 

Şefii de catedre 

 

Mape noutăţi 

 

Procese verbale ale 

şedinţelor de catedră 

 

Grafice de asistente 
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Afişarea în cancelarie a criteriilor de evaluare şi a graficelor observărilor 

(asistenţe şi interasistenţe la lecţii). 

 Discutarea modului de interpretare a criteriilor. 

 

  

 Elaborarea strategiei de observare:  

Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de predare-învăţare. 

Întocmirea graficelor de asistenţe şi interasistenţe la lecţii. 

 

 

octombrie 2022 

Echipa managerială 

Comitetul de asigurarea a 

calităţii 

Echipa de observatori 

 

Fişa de observare a 

lecţiei 

Grafice de asistenţe 

 

 Monitorizare- realizarea observaţiilor 

 

 

Conform planificării 

 

Echipa managerială 

Echipa de observatori 

 

Fişe de observare  

 

   

 Evaluare: 

Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul fiecărei catedre, conform 

fişelor de observare. 

Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe constatate. 

Elaborarea planului de îmbunătăţire. 

 

 

Septembrie 2022 

Iunie 2023 

 

Echipa managerială 

Comitetul de asigurarea a 

calităţii 

 

Documente 

 

7. Activităţi de tranziţie de la scoală la locul de muncă 
8.  

OBIECTIVE 

 
1. Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă 

2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării 

integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică 

3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare, asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere 

privind cariera 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului 

 

Dovezi 

 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 
 

 Corelarea ofertei educaţionale cu calificările necesare pe piaţa muncii 

 Identificarea agenţilor economici, corespunzător domeniilor de 

pregătire profesională ale şcolii 

 Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii (CDŞ) şi Curriculum în 

dezvoltare locală (CDL), documente în acord cu consultarea agenţilor 

economici reprezentativi din zonă 

 Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord cu cererea de 

calificări de pe piaţa muncii 

 

Adaptarea curriculum-

ului la decizia şcolii 

(CDŞ) şi curriculum-lui în 

dezvoltare locală (CDL) 

elaborate, la condiţiile 

agenţilor parteneri 

 

Plan de şcolarizare  

 

 

Sept. 2022 

 

 

Oct. 2022 

 
 

Februarie 

2023 

 

Echipa managerială 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Cadrele didactice 

 

Agenţii economici 

parteneri 

     • Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, cu scopul dezvoltării 

abilităţilor cheie şi dobândirea de către elevi a competenţelor tehnice 

necesare viitorului loc de muncă 

- utilizarea în procesul de predare-învăţare a 

metodelor activ-participative (învăţare centrată pe 

elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate 

stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de 

motivare a fiecărui elev 

          - realizarea unor materiale de învăţare-evaluare, adaptate unor 

metode didactice eficiente şi moderne   

          - utilizarea a metodelor alternative de evaluare (autoevaluarea)  

     • Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a elevilor în spaţii dotate 

corespunzător şi în condiţii similare viitorului loc de muncă: ateliere şcoală 

şi agent economic, corespunzător domeniului de pregătire profesională 

 - formarea comisiei responsabile cu activitatea de protecţie a muncii 

şi P.S.I. 

          - realizarea instructajului şi completarea fişelor individuale de 

protecţie a muncii a elevilor, cu folosirea metodelor interactive de realizare 

a instructajului ce vizează şi evaluarea cunoştinţelor elevilor 

           - întocmirea graficelor de desfăşurare a activităţilor de instruire 

practică curentă şi comasată 

 - încheierea de protocoale de colaborare (parteneriate) cu agenţii 

economici la care se vor desfăşura activităţile de instruire practică 

Protocoale de colaborare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocoale de colaborare 

încheiate cu agenţi 

economici, pentru toate 

domeniile de pregătire 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Septembrie  

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2022-mai 

2023 

Mai 2023 

Echipa managerială 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

 

Cadrele didactice 

 

 

 

Echipa managerială 

 

 

 

 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

 

Cadrele didactice 
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 - repartizarea elevilor la agenţii economici 

 - monitorizarea activităţilor de instruire practică a elevilor de către 

cadre didactice ale şcolii şi reprezentanţi ai agenţilor economici  

     • Participarea elevilor la concursuri şcolare 

     • Organizarea simulării examenelor finale de absolvire  

     •  Implicarea elevilor în activităţi cu caracter umanitar şi de 

voluntariat menite să-i pregătească pe aceştia pentru viaţă şi inserţie socială 

 

 

 

Premii la concursurile 

şcolare 

 

 

Conform 

planificării 

Agenţii economici 

Parteneri 

 

Consilier educativ 

Echipa managerială 

 

 

8. Activităţi de învăţare centrate pe elevi 

 

OBIECTIVE 
 

1. Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în 

propria formare 

 2. Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 

 3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

 4. Promovarea învăţării incluzive 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului 

 

Dovezi 

 

Termen de 

realizare 

 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

 

Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare, cu 

implicarea activă a elevilor în propriul proces de formare – 

învăţare centrată pe elev prin: 

- desemnarea unui Coordonator pentru activităţi de învăţare 

centrate pe elev 

- organizarea unor cursuri de formare pentru diseminarea 

informaţiilor privind învăţarea centrată pe elev 

- identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor fiecărei clase şi 

stabilirea stilului dominant al clasei, transformând procesul 

învăţării într-unul activ, antrenant şi atractiv pentru elevi  

 

- planificări ale 

activităţilor didactice, 

proiecte de lecţii cu 

activităţi centrate pe 

elev 

- chestionare pentru 

determinarea stilului de 

învăţare 

- formulare pentru 

planul de lecţie 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

 

Responsabilii comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice care au participat la 

cursuri de formare privind învăţarea 

centrată pe elev  
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- formular pentru 

analiza propriilor 

practici 

- formular pentru tema 

de lucru 

Cadrele didactice 

- stabilirea strategiilor de învăţare, care corespund cel mai bine 

stilurilor individuale de învăţare ale elevilor, situaţii de învăţare în 

care elevii se vor simţi în largul lor şi vor avea încredere în 

strategia didactică folosită de profesor 

- întocmirea proiectelor de lecţii cu activităţi centrate pe elev 

- pregătirea spaţiului şi a materialelor de învăţare 

- organizarea şi desfăşurarea de lecţii cu activităţi de învăţare 

centrate pe elev la toate clasele, cu sarcini diferite de învăţare 

pentru cele trei stiluri de învăţare: vizual, auditiv şi practic 

 - utilizarea metodelor active în procesul învăţării: lucrul în grupuri 

mici şi perechi, jocul de rol, studiul de caz, brainstormingul 

- aplicarea metodelor alternative pentru evaluare: autoevaluarea, 

proiectul individual şi în grup, portofoliul 

- evaluarea eficienţei utilizării strategiilor didactice adecvate 

stilurilor individuale de învăţare 

- desfăşurarea lecţiilor în sistem AEL 

- proiecte de lecţii cu 

activităţi centrate pe 

elev, cu sarcini 

diferenţiate pe stilurile 

individuale de învăţare 

ale elevilor 

- materiale şi resurse de 

învăţare adecvate 

stilurilor de învăţare ale 

elevilor: fişe de 

documentare, fişe de 

lucru, teste, fişe de 

evaluare, fişe de 

observare, proiecte şi 

miniproiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent  

 

Echipa managerială 

Responsabilii comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice 

 

Cadrele didactice care au participat la 

cursuri de formare privind învăţarea 

centrată pe elev  prin program Phare 

 

 Construirea unui mediu de învăţare accesibil pentru toţi elevii, cu 

asigurarea de şanse egale  

• asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare 

pentru toţi elevii şi sprijinirea acestora pentru propria formare 

     - identificarea elevilor cu un nivel scăzut de pregătire 

     - asigurarea sprijinului specializat pentru învăţare: personal 

didactic bine pregătit 

•  adecvarea mediului de învăţare, nevoilor individuale ale elevilor 

     - asigurarea unui mediu fizic potrivit pentru învăţare: săli de 

clasă, cabinete de specialitate, ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a. 

- programe de învăţare 

individuale care să 

asigure progresul şi 

învăţarea 

- programe de învăţare 

pentru elevii care 

participă la concursuri 

şcolare 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Echipa managerială 

 

 

Responsabilii comisiilor metodice 

 

Cadrele didactice 

Cadrele didactice care au participat la 

cursuri de formare privind învăţarea 

centrată pe elev  
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UUTTIILLIIZZAARREEAA  EECCHHIIPPAAMMEENNTTEELLOORR  

 

 

Domeniul de 

pregătire căruia 

îi sunt destinate 

echipamentele  

(1)  

 

 

Echipamente 

achiziţionate  

(2) 

Utilizarea echipamentelor  

 

Obs. 

 

Echipamentele 

sunt 

înregistrate în 

inventarul 

şcolii                 

(3) 

 

 

Vizibilitatea 

programului 

de dotare 

este 

asigurată          

(4) 

 

 

Programul 

de dotare 

este 

popularizat 

(5) 

 

Echipamentele 

sunt instalate şi 

utilizate 

corespunzător 

(6) 

 

Personalul a 

fost instruit 

pentru 

utilizarea 

echipamentelor 

(7) 

Lb. Română Mobilier nou, laptop, 

videoproiector, tablă 

interactivă 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

Lb. Moderne Mobilier nou, laptop, 

videoproiector, tablă 

interactivă 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

 

Biologie 

Mobilier nou, mulaje, 

planşe, TV color, 

DVD, schelete, laptop, 

videoproiector, tablă 

interactivă 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

 

Chimie 

Substanţe chimice şi 

sticlărie de laborator, , 

laptop, videoproiector, 

tablă interactivă 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

 Truse pentru 

mecanică, electricitate, 

      

ANEXA 1  
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Fizică căldură, , laptop, 

videoproiector, tablă 

interactivă 

DA DA DA DA DA 

 

 

Ecologie 

Microscoape, balanţă 

analitică, balanţă 

hectrolitrică, etuvă, 

trusă PH, laptop, 

videoproiector, tablă 

interactivă 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

Contabilitate 

Documente şi registre 

contabile, laptop, 

videoproiector, tablă 

interactivă 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

Zootehnie Mobilier nou, mulaje, 

planşe, laptop, 

videoproiector, tablă 

interactivă 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

Tehnologii Mobilier nou, 

machete, planşe, 

laptop, videoproiector, 

tablă interactivă 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

 

Informatică 

26 calculatoare noi; 

laptop, videoproiector, 

tablă interactivă 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 

 

DA 
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HHAARRTTAA  PPAARRTTEENNEERRIIAATTUULLUUII  SSOOCCIIAALL  

AAnnuull  şşccoollaarr  22002211--22002222  

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE/TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE  

Nr.Crt. Partener De Practica/Adresa Nr. telefon partener de 

practica 

1 SERVICE MOTUL DOLETE ADRESA: STR. PRINCIPALĂ, NR. 293, LIVEZENI, MUREȘ NUME : 

MOLDOVAN SIMION LUCIAN  

0758228800 

2 DAFCOCHIM SA ADRESA: KOS KAROLY NR. 1 NUME: OLTEAN SORINA 0766634101 

3 PFA. LAZAR BYANCA /TG MURES STR 1 DECEMBRIE 1918, NR.85 0748405967 

4 SC MARCELINY CMR SRL: TG MURES  STR NICOLAE BALCESCU 2B /21  NUME-CALBAZA IRINA 0 754 370 35 

5 DAFCOCHIM SA ADRESA: KOS KAROLY NR. 1 NUME: OLTEAN SORINA 0766634101 

6 SC ORO PANKO SRL/TG MURES, STR.BERNADI GHYORGY, NR.2 NUME-OBREJA RAZVAN 0743373146 

7 SC SERVICE SRL/TG MURES, STR.LIVEZENI, NR.20 NUME: OLAR DOINA 0747556879 

8 SC BLOR RETAIL SA/TG MURES STR. GH. DOJA NR 243 NUME: FRAKAS EMOKE 0751852500 

9 SC QUALITAS SRL STRADA LALELELOR NR 1 COORDONATOR: BARANYAI ERZSEBET 0765254447 

10 SC TRACOS SRL TG MURES STR.LIBERTATII, NR.145 NUME: ANGELA MURESAN 0744420782 

11 PRIMARIA COMUNEI VOIVODENI STRADA PRINCIPALA NR 160 DANI LENUȚA 0743381723 

12 PRIMARIA COMUNDEI BALAUSERI/BALAUSERI, STR.PRINCIPALA, NR.42. NUME-NAGY CSILLA 0771663616 

13 PRIMARIA COMUNEI RACIU/RACIU, STR. GH.SINCAI, NR.58 NUME-BELEAN CIPRIAN 0752476311 

ANEXA 2 
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14 PRIMARIA COMUNEI OGRA, ADRESA: COMUNA OGRA NR. 103 A, NUME: VODA GABRIELA 0265-458212 

15 PRIMARIA COMUNEI CORUNCA/CORUNCA, STR. PRINCIPALA, NR.20 NUME-TAKACS ISTVAN 0265263211 

16 PFA.MERA MARIA STR. CALEA SIGHIȘOAREI NR 21, JUD MUREŞ, ORAS TARGU  MURES.  0757504413 

17 PRIMARIA COMUNEI ZAU DE CAMPIE/ZAU DE CAMPIE, STR. REPUBLICII, NR.8 0755282904 

18 SC TRACOS SRL TG MURES STR. LIBERTATII, NR.145 NUME-ANGELA MURESAN 0744420782 
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TTEEHHNNIICCIIAANN  ÎÎNN  AAGGRRIICCUULLTTUURRĂĂ//TTEEHHNNIICCIIAANN  VVEETTEERRIINNAARR  

Nr 

crt 

Denunmirea agentului economic 

partener de practică 
Date de contact 

1 STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU 

CREŞTEREA BOVINELOR 

Oroian Ioan - Sîngeorgiu de Mureş Str. Principală, Nr. 1227, 

0744.702.885 

2 SC ANIMAL DREAM VET SRL - Cabinet veterinar animale de 

companie 

Rus Silviu - Tîrgu Mureş B-dul Pandurilor, Nr. 32/1, 0759.029.022 

3 SC OPREA AVICOM SRL - păsări carne Oprea Zaharie – Pogăceaua Str. Dealul Viilor, Nr. 5, 0744.398.031 

4 SC MOGA SAN VET SRL- circumscripţie veterinară Moga Sorin-Petru – Sărmaşu Str. Republicii, Nr 129 

5 SC AGRO ZEA CRISTESTI SRL Oltean Petru - 0723673148 

6 SC DOMINO SRL LUDUS Olaru Sorin - 0741402290 

7 SC AGRO COM ALBERT SRL - Pârâul crucii, Râciu ALBERT NARCIS - 0744223211 

8 SC BIANDSIM SRL Culcear Florin - 0744132144 

9 TEGLA T. OVIDIU BOGDAN PFA Tegla Bogdan - 0749599076 

10 SC VELCHEREAN SRL Velcherean Dorel - 0757036714 

11 SC SANERNAVET SRL Nagy Mihaly - 0741146575 

12 SC TCHOUPY VET SRL Irina Barta Ioana - 0740334777 
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13 SC AGROGREEN CONCEPT SRL Fulop Laszlo – Mica, Str. Principală, 0740845831 

14 CORDOŞ VASILE IOAN PFA Cordoş Vasile – Şincai, Str. Principală, 0740478030 

15 SGA MUREŞ Iakob Olga – 0724095960, 0265.214.610 

16 SC PUSTAI PETRU MIHAI Pustai P. Mihai, 0742174945 

17 SC ADELYSA IMPORT SRL Pop Denisa, 0749110557 

18 SC MARCELINI COMPANI SRL Calbaza Marcel, 0754370353 

19 SC VALERIA MOLDIPLAST SRL Valeriu Moldovan, 0746944664 
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TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE 

 

Nr 

crt 

Denumirea unității 

partenere de practică 

Adresa unității partenere de practică Numele și prenumele 

persoanei de contact 

Numărul 

de telefon 

1 S.C. EGRETA COMIMPEX S.R.L. Str. Rodnei, nr.24 Tîrgu Mureș Anica Cioloca 0735210 704 

2 SCPIZZA CRĂIEȘTI SRL Str. Principală Nr., Loc. Crăiești, Jud.Mureș Tașcă Livia 0749342023 

3 S.C. ALEOMI LAB SRL (Lab Cofetărie-Patiserie 

Emanuela) 

Str. Ciucului, Nr.7, Cart. Unirii, Tîrgu Mureș Nealcoș Alin 0731838592 

4 S.C. MILI FAMILY S.R.L Str.Speranșei, Nr.1, Nazna, Mureș Papuc Simona 0741388717 

5 S.C. SAFCOM SRL(BRUTARIE) Loc: Zau de Campie, str. Calarasilor, nr. 100, jud. MS  Hațegan  Ioan 0747225669 

 6  S.C. CILTRADE  S.R.L PIZZERIE ROYAL  Sântana de Mureș, Nr:2, Mureș Sîrbu Radu 0770662378 

7  BRUTĂRIA ALI ALISA ARMESA SRL Str:Principală, Nr:109,Ungheni,Mures Hojda Geo 0755384141 

8 S.C.PANZOOTRANS S.R.L. Str: Principală, Nr:177, Nazna,Mureș Handrea Gheorghe 0736633167 

9 S.C.COOPERATIVA S.R.L. Str:Fabricii, Nr:33, Sîncraiu de Mureș, Mureș Moldovan Marta 0742076166 

10 S.C.PIZZA KING S.R.L. Str:Voinicenilor, Nr:81, Mureș Beres Isabela 0745806661 

11 S.C.DARK MOON TREK S.R.L Piața Republici, Nr:15, Tg.Mureș, Mureș Moldovan Marius 0743674696 

12 I.I.MĂRGINEAN ROZALIA Str:Republici, Nr:6, Zau de Câmpie,Mureș Mărginean Rozalia 0746941338 

13  S.C.PIZZERIA RIANDI Str:Spitalului, Nr:2, Band,Mureș Rus Gabi 0741075330 

14  S. C. LABORATOR-COFETĂRIE RAMONA 

S.R.L. 

Sat:Mureșeni, Nr:11, Mureș Oprea Ramona 0744656418 
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TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

 

Nr 

crt 

Denunmirea agentului economic 

partener de practică 
Adresa 

Numărul 

de telefon 

Persoana 

de contact 

4 S.C. ADI DEL BOCA S.R.L. sat Șăulia, com. Șăulia, nr.58 0730 – 030 267 Valeria Boca 

6 S.C. TDI DUO S.R.L. – LA ANGELA str. Margaretelor, nr.7 0722 – 623 330 Angela Blaga 

7 D.S.V.S.A. Mureș strada Podeni, nr.10 0731 – 026 294 Kincsés Sándor 

8 S.C. EGRETA COMIMPEX S.R.L. str. Rodnei, nr.24 0735 – 210 704 Anica Cioloca 

  9 S.C. VASIMAR S.R.L. com. Iclănzel, nr.192 0744 – 867 680 Maria Căpușan 

11 
S.C. LABORATOR COFETĂRIE ARTIZAN 

S.R.L. 
Sântana de Mureș, nr. 621 0752 – 243 222 

Andrada 

Berceanu 

12 S.C. ALEOMI LAB SRL  str. Ciucului, nr.7 0755 – 047 191  Claudia Man 

13 S.C. GRAND S.A. Piața Victoriei 28-30 0740 – 791 930 Daniel Pescar 

17 S.C. ELDI BRUTĂRIA S.R.L. Agrișteu, nr.72-73 0744 – 518 081 Kabai Csaba Elek 

19 S.C.  E & C  PIZZA ROBOGO S.R.L. comuna Sânpaul, nr.280 0745 – 032 393 Ramona Sîrb 

21 S.C. TEMPO S.R.L. strada Tisei, nr.46 0752 – 014 018 Ilie Matei 
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ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL – CALIFICAREA BRUTAR-PATISER, PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 

 

Clasa Numele operatorilor economici cu care sunt încheiate contracte cadru de 

pregătire practică din învăţământul profesional 

Numărul de operatori 

economici / clasă 

Clasa a IX-a  S.C. DONA BRUT S.R.L., S.C. EGRETA COMIMPEX S.R.L., S.C. CILTRADE 

S.R.L.  (PIZZERIA ROYAL), S.C PANZOOTRANS (BRUTĂRIE), S.C. 

ALEOMI LAB SRL (Lab Cofetărie-Patiserie Emanuela) 

5 

Clasa a X-a S.C. EGRETA COMIMPEX S.R.L., S.C. ALEOMI LAB SRL (Lab Cofetărie-

Patiserie Emanuela), SC BOLOGA SRL (Brutărie), NAGY  NM  ISTVAN 

(PIZZERIE ISTI) , S.C. SAFCOM SRL (BRUTARIE), S.C. PIZZERIE ROYAL 

S.R.L., S .C.    ROYAL PIZZA PERFECTION, S.C. KFC DT 

8 

Clasa a XI-a S.C. EGRETA COMIMPEX S.R.L., S.C. EUGAB COM S.R.L. (Laborator 

Cofetărie-Patiserie Trandafirul), S.C. CILTRADE S.R.L.  (PIZZERIA ROYAL), 

S.C. DONA BRUT S.R.L., I.I. ZSIDO SANDOR, S.C. NICO & JENI S.R.L., S.C. 

BRUTĂRIA GENESIS S.R.L., S.C. ALEOMI LAB S.R.L. (Laborator Cofetărie-

Patiserie Emanuela) 

8 
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CCOONNDDIIŢŢIIII  DDEE  ÎÎNNVVĂĂŢŢAARREE  

  

CCOONNDDIIŢŢIIII  GGEENNEERRAALLEE  DDEE  FFUUNNCCŢŢIIOONNAARREE  

 

Unitatea şcolară  Localitatea 

Mediul de 

rezidenţă  

(Urban / Rural) 

Autorizaţii de 

funcţionare 

2021-2022 
1)

  

(DA/NU) 

Dacă s-a 

realizat 

evaluarea 

riscului la 

locul de 

muncă în 

şcoală 

(DA/NU) 

 

Amenajări pentru 

accesul 

persoanelor cu 

dizabilităţi  

 

Observaţii 

Rampe 

de acces 

(DA/NU) 

 

Grupuri 

sanitare 

adaptate 

(DA/NU) 

 

Colegiul Agricol 

"Traian Săvulescu” 

Târgu -Mureş 
Urban DA DA DA NU 

 

 

 

 

 

ANEXA 3  
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AAccţţiiuunnii  oorriieennttaarree  şşii  ccoonnssiilliieerree  

AAccţţiiuunnii  ddee  oorriieennttaarree  şşii  ccoonnssiilliieerree  ppeennttrruu  ccaarriieerrăă  ddeerruullaattee  îînn  aannuull  şşccoollaarr  22002211  --22002222  

 

Unitatea 

şcolară 

Acţiuni de 

orientare şi 

consiliere 

profesională 

 

Cine a 

organizat 

 

Agenţi economici 

implicaţi 

 

Alţi parteneri 

implicaţi 

 

Grup 

ţintă 

 

Scop 

 

 

Observaţii 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Cariera mea 

încotro 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Psiholog şcolar 

 

- 

Diriginţii 

Conducerea 

Colegiului 

Clasele 

a XII a 

Cunoaşterea intereselor, a 

aptitudinilor în vederea 

evaluării alternativelor în 

luarea unei decizii optime 

în ceea ce priveşte cariera 

La nivelul 

şcolii 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Împreună 

pentru succesul 

în carieră 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Psiholog şcolar 

Reprezentanţi firme 

particulare pe 

diverse domenii de 

activitate 

Judecătoria Mureş 

Diriginţii 

Conducerea 

Colegiului 

Clasele 

a XII a 

 

Realizarea unei imagini de 

ansamblu cât mai reală 

asupra activităţilor 

profesionale 

La nivelul 

şcolii 

Vizite 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Profesia mea Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Psiholog şcolar 

 Diriginţii 

Conducerea 

Colegiului 

Clasele 

a XII a 

Cunoaşterea intereselor, a 

aptitudinilor în vederea 

evaluării alternativelor în 

luarea unei decizii optime 

în ceea ce priveşte cariera 

La nivelul 

şcolii 

Colegiul 

Agricol „T. 

Vizită la DSV Colegiul 

Agricol „T. 

DSV Tg. Mureş 

Şef laborator Dr. 

Conducerea Clasa 

XI-XII 

Evaluarea alternativelor 

privind piaţa muncii 

La nivelul 

agentului 

ANEXA 4 
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Săvulescu” Săvulescu” 

Prof. ing Macarie 

Ioan 

Prof. ing. Pop 

Gelia 

Prof. ing. Lukacs 

Camelia 

Dragoş Cucoran 

 

Colegiului VET-

AGR 

economic 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Vizită la 

Abatorul Petry 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Prof. ing Macarie 

Ioan 

Prof. ing. Pop 

Gelia 

Prof. ing. Lukacs 

Camelia 

Abator Petry Conducerea 

Colegiului 

Clasa 

XI-XII 

VET-

AGR 

Evaluarea alternativelor 

privind piaţa muncii 

La nivelul 

agentului 

economic 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu 

Parteneriat 

pentru 

orientarea 

absolvenţilor pe 

piaţa muncii 

Colegiul Agricol 

„T. Săvulescu” 

Prof. Nan Rodica 

Prof. Oroian 

Doina 

Prof. Blaga Stela 

S.C. Tordai Impex 

SRL 

Tg. Mureş 

Diriginţii 

Conducerea 

Colegiului 

Clasele 

a XI a, 

a XII a IA 

Realizarea unei imagini 

reale asupra 

responsabilităţilor pe care 

le implică ocuparea unui 

loc de muncă în sectorul 

indus. alimentare 

La nivelul 

agentului 

economic 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu 

Parteneriat 

pentru 

orientarea 

absolvenţilor pe 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

AJOFM Mureş Conducerea 

Colegiului 

Clasele 

a XI a, 

Realizarea unei imagini 

reale asupra 

responsabilităţilor pe care 

le implică ocuparea unui 

La nivel 

judeţean 



 

  

66 

piaţa muncii Prof. Gunghi 

Ana Maria 

Prof. Feher 

Cristina 

 

a XII a EC 

şi ADM 

loc de muncă în sectorul 

economic 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Prezentarea 

ofertei 

educaţionale 

Universitatea 

Petru Maior Tg. 

Mureş 

- Diriginţii 

Conducerea 

Colegiului 

Clasele 

a XII a 

Dezvoltarea abilităţilor de 

explorare educaţională în 

special a ofertelor 

educaţionale cu privire la 

studiile superioare 

 

La nivelul 

şcolii 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Prezentarea 

ofertei 

educaţionale 

Universitatea 

Dimitrie 

Cantemir Tg. 

Mureş 

 

- 

Diriginţii 

Conducerea 

Colegiului 

Clasele 

a XII a 

Dezvoltarea abilităţilor de 

explorare educaţională în 

special a ofertelor 

educaţionale cu privire la 

studiile superioare 

 

La nivelul 

şcolii 

Colegiul 

Agricol „T. 

Săvulescu” 

Prezentarea 

ofertei 

educaţionale 

Universitatea de 

Stiinţe Agricole 

şi Medicină 

Veterinară 

Timişoara 

 

- Diriginţii 

Conducerea 

Colegiului 

Clasele 

a XII a 

Dezvoltarea abilităţilor de 

explorare educaţională în 

special a ofertelor 

educaţionale cu privire la 

studiile superioare 

La nivelul 

şcolii 
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SSiittuuaaţţiiaa  ccaabbiinneettuulluuii  ddee  oorriieennttaarree  şşccoollaarrăă  şşii  vvooccaaţţiioonnaallăă  llaa  nniivveelluull  uunniittăăţţiiii  şşccoollaarree  

  

Nr. 

crt.  
Unitatea şcolară  

Unitatea şcolară 

dispune de cabinet de 

orientare şcoară 

(DA/NU) 

Unitatea şcolară etse 

arondată altei unităţi 

şcolare cu cabinet de 

orientare şcolară 

(DA/NU) 

Observaţii 

1. 

 

Colegiul Agricol "Traian 

Săvulescu” 

DA 

 

NU 

 

 

Cabinet înfiinţat în anul 

şcolar 2000-2001 
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FFOORRMMAARREEAA  PPRROOFFEESSOORRIILLOORR 

FFOORRMMAARREEAA  IINNIIŢŢIIAALLĂĂ  AA  CCAADDRREELLOORR  DDIIDDAACCTTIICCEE  

Unitatea 

şcolară 

Localitatea Cadre didactice Din care: 

Profesori Maiştrii instructori 

 

Nr. total 

cadre 

didactice 

 

Nr.  

cadre 

didactice 

calificate 

 

 

Nr.  cadre 

didactice 

necalificate 

 

Procentul  

cadrelor 

didactice 

calificate 

 

Nr. total 

profesori 

 

Nr.  

profesori 

calificaţi 

 

Nr.  

profesori 

necalificaţi 

 

Procent 

profesori 

calificaţi 

 

Nr. 

total 

maiştrii 

 

Nr.  

maiştrii 

calificaţi 

 

Nr.  

maiştrii 

necalificaţi 

 

Procent 

maiştrii 

calificaţi 

Colegiul 

Agricol 

"Traian 

Săvulescu” 

 

Târgu -

Mureş 

53 53 - 100% 52 52 - 100 % 1 1 - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice Profesori Maiştrii instructori 

Nr.  cadre 
didactice 
calificate 

 

Nr.  cadre 
didactice 

necalificate 

 

Nr. total 

profesori 

Nr.  
profesori 
calificaţi 

 

Nr.  
profesori 

necalificaţi 

 

Nr. total 

maiştrii 

Nr.  
maiştrii 
calificaţi 

 

Nr.  maiştrii 
necalificaţi 

 

ANEXA 6 

Nr. total 

cadre 

didactice 
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Anexa 7 

NNuummăărr  eelleevvii//ccaaddrruu  ddiiddaaccttiicc  

 

Nivel de  

învăţământ 

 

COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SĂVULESCU” 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022  

 

Liceal, 

profesional şi 

postliceal 

 

661/55=12,01 625/57=10,96 629/56=11,23 624/49=12,73 626/53=11,81 
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Anexa 8         RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN ANUL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul 

Agricol „Traian 

Săvulescu” 

Învăţământ liceal 

Total Absent Nepromovat Promovat 

Sesiunea 

Iunie - Iulie 

112 11 77 24 

Promovabilitate 21,43% 

Sesiunea 

August – 

Septembrie 

49 9 30 10 

Promovabilitate 25% 

 

Numărul elevilor care au promovat examenul de  

bacalaureat 



 

  

71 

RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREATÎN ANUL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul 

Agricol „Traian 

Săvulescu” 

Învăţământ liceal 

Total Absent Nepromovat Promovat 

Sesiunea 

Iunie - Iulie 

133 9 

 

81 43 

Promovabilitate 34,68% 

Sesiunea 

August – 

Septembrie 

50 12 28 9 

Promovabilitate 18,37% Numărul elevilor care au promovat examenul de  bacalaureat 

bacalaureat 

Numărul elevilor care au promovat examenul de  

bacalaureat  
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RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN ANUL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul 

Agricol „Traian 

Săvulescu” 

Învăţământ liceal 

Total Absent Nepromovat Promovat 

Sesiunea 

Iunie - Iulie 

84 18 

 

40 26 

Promovabilitate 39,39% 

Sesiunea 

August – 

Septembrie 

65 13 40 12 

Promovabilitate 23,08% 

Numărul elevilor care au promovat examenul de  

bacalaureat 
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RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN ANUL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul 

Agricol „Traian 

Săvulescu” 

Învăţământ liceal 

Total Absent Nepromovat Promovat 

Sesiunea 

Iunie - Iulie 

59 8 25 26 

Promovabilitate 52% 

Sesiunea 

August – 

Septembrie 

42 15 25 2 

Promovabilitate 7,41% 

Numărul elevilor care au promovat examenul de  

bacalaureat 
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Situația comparativă în intervalul 2019-2022 
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Anexa 9 

INSERȚIE PROFESIONALĂ 

Clasa: a XII-a,  

Diriginte: Crăciun Melinda 

Promoția: 2020-2021 

Calificarea: Tehnician în activități economice 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

formă de perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara domeniului 

în care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

 

1. 

BALI AA. 

ANDREEA 

MIRELA  

 

 

UMFST, Management      

  

2 

BORŞA F. 

ROXANA 

CARMEN  

 
Facultatea de drept, Universitatea 

„Dimitrie Cantemir” 
 

Recepționera 

Pensiunea Select 

Central 

  

  

3 
BUTA C. EMILIAN 

ALEXANDRU 
   

Dispecer Logist Sc 

Romcab Sa 
  

  

4 CHEBUŢ I. IOAN-

OVIDIU-

 UMFST Limbi moderne aplicate       
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SEBASTIAN 

5 

COFARI P. 

ANDREEA 

RODICA 

Facultatea de Economie și Drept 

UMFST -, Contabilitate și 

Informatică de Gestiune 

 

C&A Moda Retail 

Târgu Mureș 

Asistent vânzări 

   

  

6 

CORNEA D. 

DENISA 

MADALINA 

 

Liceul Teoretic „Gh. Marinescu”, 

postliceal, Asistent medical 

generalist 

    

  

7 
FĂRCAȘ CV. 

RAREȘ CĂLIN 
   

Shadow Gourmets 

SRL - Livrator la 

domiciliu 

  

  

8 

FRUNZA V. 

VALENTIN 

DANIEL 

   
Operator la SC 

Romcab SA 
  

  

9 
HALMI R. EVA 

KRISZTINA 
  

Lucrator comercial 

la Ama group 

S.R.L 

   

  

10 
HENTES F. 

WILHELM MIHAI 
   

Logistica Varroc 

Lighting Systems SA 
  

  

11 
KALANYOS L. 

IZABELLA 
   SC Maconf SRL   

  

12 
NEAMŢU NM. 

ANTONIO ALEX 
   

Functionar informatii 

clienti la Aquaserv 
  

  

13 

OGNEAN V. 

GABRIELA 

DANIELA 

 
Centrul de consultanță și studii 

europene – Tehnician veterinar 
 

Consilier vânzări SC 

Vabro Retail SRL 
  

  

14 

POL V. 

ALEXANDRU 

VASILE 

   
Lucrător Gestionar 

Materom 
  

  

815 
RÎCEAN O. 

IONELA OVIDIA 
      

 X 
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16 
SZEKELY T. ANA 

ALEXANDRA 
 

Liceul Teoretic „Gh. Marinescu”, 

postliceal, Asistent medical 

generalist 

    

  

17 

SZEKELY T. 

TIBERIU 

ALEXANDRU 

  
Pofte, lucrător 

comercial 
   

  

18 

SZILVESZTER ZL. 

RAIMOND 

RICHARD  

UMFST-Management      

  

19 

ȘTIAN D. 

ALEXANDRA 

CLAUDIA 

 
Posliceal Med Farm, Asistent 

medical generalist 
    

  

20 

TILEA CS. 

CLAUDIU 

RĂZVAN 

  
Lucrător comercial 

la „La Răzvan” 
   

  

21 
ULEŞAN L. 

CRISTINA MARIA 
  

Receptionera la 

pensiunea Select 

Central 

   

  

22 
VĂIDEAN I. 

MĂDĂLINA 

Umfst, specializare Finante si Banci 

 

 
BLACK STAR 

SLOTS SRL 
   

  

23 
VODĂ F. RAREŞ 

MIHAI 
UMFST MANAGEMENT      

  

24 
ZĂRCULEA I. 

IONUȚ OVIDIU 
 UMFST Informatica     
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INSERȚIE PROFESIONALĂ 

 

Clasa: a XII -a 

Diriginte: ȘOPTEREAN ANAMARIA 

Promoția: 2020 - 2021 

Calificarea: Tehnician în administrație 

 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Și-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

formă de perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara 

domeniului în care 

au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

 

1.  

Tredub 

Zoltan 
 

Universitatea Dimitrie Cantemir 

Tg.Mureș 
 Materom   

  

2.  
Farcaș Paul    

Serviciul Apă Canal 

Hodac 
  

  

3.  

Boantă 

Alexandra 
   

Centrul comercial 

Shopping City Tg 

Mureș/ lucrător 

comercial 

  

  

4.  

Găvăneanu 

Adriana 
   

SC Robest Com 

SRL / consilier 

vânzări 

  

  



 

  

79 

5.  

Ormenișan 

Bianca 
 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj 

Napoca, Facultatea de Psihologie și 

Științe ale Educației 

    

  

6.  

Ignat 

Andrada 
   

SC Rewe România 

SRL (Penny 

Market) / casier 

  

  

7.  

Lazăr 

Bogdan 
   

Hotel Privo Tg 

Mureș / recepționer 
  

  

8.  

Pogăcean 

Darius 
 

UMFST, Facultatea de Inginerie și 

Tehnologia Informației 
    

  

9.  
Vultur Daniel  

Școala Postliceală Gheorghe 

Marinescu Tg. Mureș, asistent 

medical generalist 

    

  

10.  
Rafi Ana  

Facultatea de Psihologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj 

Napoca 

    

  

11.  
Dan Roxana    

Fabrica de 

Termopane JABS 

Glodeni 

  

  

12.  

Kelemen 

Krisztina 
   

SC Arniza SRL / 

ospătar 
  

  

13.  
Sipos Eric  

Facultatea de Psihologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj 

Napoca 

    

  

14.  
Chețeg David  UMFST – Facultatea de Inginerie       

15.  
Oprișor Paul      Germania   

16.  

Moldovan 

Adina 
   

SC Remarcabil 

Textil SRL 
  

  

17.  

Bocotan 

Dolores 
 

Colegiul Tehnic Târnăveni – studii 

postliceale 
 

Hrischmann 

Automotive 
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18.  

Tohănean 

Claudia 

UMFST – Facultatea de Economie și 

Drept 
     

  

19.  
Berța Claudiu 

UMFST – Facultatea de Economie și 

Drept 
  

Fan Courrier 

express SRL 
  

  

20.  

Csoloi 

Patrick 
 Colegiul Agricol – studii postliceale     

  

21.  

Popa 

Andreea 
     

Germania / 

manipulant 

marfă 

  

22.  

Fărcaș 

Bianca 
    șomeră  

  

23.  

Szanto 

Roland 
   

Fan Courrier 

express SRL 
  

  

24.  

Găvăneanu 

Bogdan 
UMFST / Finanțe bănci      

  

25.  

Cozma Alina-

Corina 
    șomeră  
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INSERȚIE PROFESIONALĂ  

 

Clasa: XII PM Diriginte: MARIN DANIELA 

Promoția: 2020-2021 

Calificarea: TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

formă de perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara 

domeniului în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

Nu 

exista 

date 

1 
BAJKO I. NIMROD 

LEVENTE  
   x  x 

  

2 
BIRIŞ VINTILĂ V. 

MARCO VALENTIN  
   x   

  

3 CIOLOCA CARMEN    x     

4 
DODO G. AGNES 

ANDREA  
   x   

  

5 
DUCA V. ANDREEA 

DENISA  
   x  x 

  

6 
GRAUR P. RAUL 

COSMIN  
  x    

  

7 
GHEORGHE 

ANDREI MIHAI  
   x   
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8 
KISS F. ETELKA 

HENRIETTA  
   x  x 

  

9 MURESAN PAULA  x  x     

10 RUTA RAZVAN    x  x   

11 
STOICA 

ALEXANDRU 
   x  x 

  

12 

SILAGHE 

NICOLETA 

MARIANA 

   x   

  

13 
SEBES ARABELLA 

IBLYA 
   x   

  

14 
SZAKÁCS I. 

KRISZTINA ELLA  
   x   

  

15 

TOTH GY. 

GHEORGHE 

ADRIAN  

   x   

  

16 

VÎLCU GA. 

ALEXANDRA 

ELEONORA  

   x   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

83 

INSERȚIE PROFESIONALĂ 

Clasa: XII  

Diriginte: CIOTLĂUŞ VALENTINA 

Promoția: 2020-2021 

Calificarea: Tehnician analize produse alimentare 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din 

țară 

Nu 

lucreaz

ă 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postlice

al/altă formă de 

perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/alt

ă forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în care 

au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara domeniului în care au 

finalizat pregătirea/numele 

firmei/serviciul prestat 

- - - - 

1 
Bloj Andrada 

Maria 
- - - Cocoșul de aur-Tg. Mureș, ospătar - - - - 

2 
Bor Alex 

Valentin 
- - - “La doi pași”, Tg. Mureș, casier - - - - 

3 

Cânpean 

Robert 

Cristian 

- - - 

Poliția municipiului Tg. Mureș - 

Agent de poliție,  

ajutor șef de post 

- - - - 

4 
Chiorean 

Paul Gabriel 
- - - ROMBAC Tg. Mureș, șef de tură - - - - 

5 
Cristurean 

Andrei Ionuţ 
- - - 

Hirschmann Automotive- 

Tg. Mureș, magazioner 

- - - - 
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6 
Deteșan 

Andrei 
- - - 

Muncitor în Germania la o uzină de 

automobile 
- Da - - 

7 
Dilian Ovidiu 

Ioan 
- - 

Picker la intreprinderea 

Napolact 
- - - - - 

8 
Fekete - 

Victoria  
- STUDENTĂ UMFS Tg. Mureș - 

Lucrează la Promenada Mall în 

vânzări 
- - - - 

9 
Friciu Paul 

Laurenţiu 
- - - 

Angajat la serviciul de expediție- la 

Azomureș 
- - - - 

10 
Gherendi 

Casian 
- - - 

Tractorist la ferma familiei, în com. 

Pogăceaua 
- - - - 

11 
Hădărig 

Rebeka 
- - - 

Angajată în domeniul industriei 

alimentare 
- - - - 

12 
Hogea 

Daniela 
- - - 

Lucrează la Promenada Mall în 

vânzări 
- - - - 

13 
Kovacs Lehel 

Krisztian 
- - - - Da - 

Nu 

lucrează 

 

14 

Mărginean 

Andreea 

Cornelia 

- 
Studentă la Șc. Postliceală 

Sanitară Henri Coandă Turda 
- - - - - - 

15 

Moldovan 

Damian 

Alexandru 

- 
Student la Șc. Postliceală Sanitară 

Henri Coandă Turda 
- - - - 

Nu 

lucrează 

- 

16 
Oltean 

Norbert 
- - Bucătar la Oradea - - - - - 

17 
Palaghia 

- - - - - - 
Nu 

- 
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Paula Maria lucrează 

18 
Papp Adrien 

Alice 
- - - Nail Stylist- asociație familială - - - - 

19 
Ruja Rareș 

Adrian 
- - - Muncitor în construcții în Germania  Da - - 

20 
Stana Daiana 

Carina 
- - - 

Vânzător la Top Shop, studio 

Moderna-Tg. Mureș 
- - - - 

21 Suciu Andrei - - - Șofer în Belgia - Da - - 

22 Szöke Robert - - 

Bucătar la restaurant 

chinezesc în Tg. 

Mureș 

- - - - - 

23 Vornicu 

Robert Petru 
- - 

Bucătar la Mc. 

Donalds în Târgu 

Mureș 

- - - - - 
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INSERȚIE PROFESIONALĂ  

 

Clasa: XII  Diriginte: SOCOL VIOREL 

Promoția: 2020-2021 Calificarea: TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ/TEHNICIAN VETERINAR 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/al

tă formă de perfecționare 

(numele instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în care 

au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara domeniului 

în care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

Nu 

exista 

date 

1 
BLOJ P. 

REBECA SARA  
   x   

  

2 

BORZAS P. 

ALEXANDRA 

DENISA  

   x   

  

3 
BUCUR D. 

PAULA SIMONA  
  x    

  

4 

CISMAS C. 

DIANA 

CRISTINA 

  x    

  

5 
FLOREA V. ANA 

MARIA  
  x    

  

6 

GUŞTERE O. 

GRIGORE 

FLORIAN  

   x  x 
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7 
MARC M. PAUL 

DENIS  
  x    

  

8 
PAIS A. MARIAN 

ADRIAN  
  x    

  

9 
VADÁSZ A. 

SZIDÓNIA   
   x   

  

10 

CRISTUREAN F. 

RĂZVAN -

FLORIN 

  x    

  

11 
CRISTUREAN F. 

RAUL ADELIN 
  x    

  

12 

SÎNGEORZAN 

ANDRADA 

COSMINA 

   x   

  

13 
COTIRLAN L. 

RADU 
  x    

  

14 

GAGYI D. 

NORBERT 

LEVENTE  

  x    

  

15 
GRUNEWALD S. 

CHRISTOPHER   
  x    

  

16 
HOROTAN A. 

DIANA VIVIANA  
  x    

  

17 
MOLDOVAN I. 

IOAN PAUL  
   x   

  

18 

MOLDOVAN O. 

OVIDIU 

ALEXANDRU  

  x    

  

19 
RAŢIU VICTOR 

SEBASTIAN 
   x   
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INSERȚIE PROFESIONALĂ  

Clasa: XI Profesională  

Diriginte: ȘUTEU FLORIN 

Promoția: 2020-2021  

Calificarea: BRUTAR, PATISER 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din 

țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

formă de perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara domeniului 

în care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

 

1 ADAM IOANA x   x     

2 
BACIU 

LOREDANA 
x   x   

  

3 BACIU RALUCA   x      

4 
BACSKO 

ZSUZSANNA 
x   x   

  

5 
BELDEAN 

SEBASTIAN 
      

 X 

6 
BELDEAN 

SIMONA 
      

 x 

7 BELEAN ELENA x  x      
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8 
FURESZES 

GETA 
x   x   

  

9 
GABOR 

ANDREEA 
      

 x 

10 
HAJDU 

REBECA 
      

 x 

11 
KALANYOS 

MIRABELA 
     x 

  

12 KARPOS MARIO      x   

13 
MOIȘAN 

ADELIN 
      

 x 

14 RUSZI ZOLTAN x   x     
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INSERȚIE PROFESIONALĂ 

 

Clasa: XII 

Diriginte: FEHER CRISTINA 

Promoția: 2021-2022 

Calificarea: TEHNICIAN IN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din 

țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

formă de perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara domeniului 

în care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

 

1 BARNA DIANA 

TEODORA DA 

FACULTATE-UNIVERSITATEA 

“TRANSLIVANIA” DIN BRASOV, 

INGINERIA TRANSPORTURILOR 

- - - - 

- - 

2 BELHIRU 

TEODORA 

VALENTINA 

DA FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„PETRU MAIOR” TG MURES, 

CONTABILITATE SI 

INFORMATICA DE GESTIUNE 

- - - - 

- - 

3 CASONI 

DAMARIS 

ALEXANDRINA 

DA FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„DIMITRIE CANTEMIR” TG 

MURES, PSIHOLOGIE 

- - - - 

- - 

4 CATINEAN 

DELIA 

COSMINA 

DA FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„PETRU MAIOR” TG MURES, 

FINANTE BANCI 

- - - - 

- - 
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5 CSIKY RAUL 

SEBASTIAN DA 

FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„DIMITRIE CANTEMIR” TG 

MURES, PSIHOLOGIE 

- - - - 

- - 

6 DEÁK ZSOLT 

DA 

FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„PETRU MAIOR”TG MURES, 

CONTABILITATE SI 

INFORMATICA DE GESTIUNE 

DA - - - 

- - 

7 GRAMA SONYA 

SOLEDAD 
DA 

FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„PETRU MAIOR”TG MURES, 

CONTABILITATE SI 

INFORMATICA DE GESTIUNE 

- - - - 

- - 

8 MARGINEAN 

MARIA 

COSMINA 

DA 

FACULTATE,FSEGA UBB 

CLUJ,ECONOMIE SI AFACERI 

INTERNATIONALE 

- - - - 

- - 

9 MOCA 

BARANYAI 

ZSOLT 

CONSTANTIN 

NU - - - DA - 

- - 

10 NICULESCU 

DANIEL 
DA 

FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„PETRU MAIOR”TG MURES, 

CONTABILITATE SI 

INFORMATICA DE GESTIUNE 

- - - - 

- - 

11 OLTEANU 

ADORJÁN 

VALENTIN 

NU - - - DA - 

- - 

12 ONET PETRU NU - - - DA - - - 

13 PĂPUC 

FLORINA 
DA 

FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„PETRU MAIOR” TG MURES, 

CONTABILITATE SI 

INFORMATICA DE GESTIUNE 

- - - - 

- - 

14 RUŢA DANIEL 

IONUŢ 
NU - - DA - - 

- - 
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15 SOO ANA 

MARIA 
DA 

FACULTATE, UNIVERSITATEA 

„PETRU MAIOR”TG MURES, 

CONTABILITATE SI 

INFORMATICA DE GESTIUNE 

- DA - - 

- - 

16 ŞTEF RAUL 

HORAŢIU 
NU - - - DA - 

- - 

17 TRIFAN VLAD 

DARIUS 
DA - - - - - 

- - 

18 VULTUR 

FLAVIUS 
NU - - -  DA 

- - 
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INSERȚIE PROFESIONALĂ 

Clasa: XII  

Diriginte: Benyi-Palko Daniela 

Promoția: 2021-2022 

Calificarea: Tehnician in administratie 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din 

țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

formă de perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara domeniului 

în care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

 

1 

BALEA 

MĂDĂLINA 

ELENA  

   Independenta   

  

2 
BARLEAN 

ANICA LAURA  
Exmatriculata      

  

3 
BOTOŞ IONUŢ 

ALEXANDRU  
   Hotel Grand   

  

4 
BUCUR ADELA 

CRISTINA  
Universitatea D. Cantemir      

  

5 
DAN MARIA 

MARGARETA  
 Curs de perfectionare     

  

6 

FĂGĂRAȘ 

ȘTEFANIA 

MARIA  

UMFST      
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7 

FEIER PAULA 

GEORGIANA 

LARISA 

Exmatriculata      

  

8 

GLIGOR 

ANTONIA-

FLORIANA   

 
Universitatea D Cantemir/ 

Postliceala 
    

  

10 
HANZI ZSOLT 

ALEXANDRU 
    Somer  

  

11 
LACATUS LIDIA 

CORINA  
      

Nu 

lucreaza 

 

12 LOGHIN CARLA   Exmatriculata        

13 
MACARIE 

ADELINA DORA  
Exmatriculata      

  

14 

MOLDOVAN 

BIANCA 

COSMINA  

   
Restaurant Pestisorul 

de Aur 
  

  

15 
MURESAN ANA 

CRISTINA  
   Sc Darina   

  

16 

MUZELAK 

ANDREI 

CRISTIAN  

   DPD- curier   

  

17 

ORBAN 

ȘTEFANIA 

DENISA  

UMFST      

  

18 
RUŢA PAULA 

IASMINA  
Repetenta      

  

19 
SCHEULEAC 

MIHAELA   
UMFST      

  

20 
ŞIMON VASILE 

IOAN  
     Plecat 

din 
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tara 

21 
ŞUTEU DARIA 

ANDREEA  
UMFST      

  

22 

SZABÓ 

ROBERT 

FERENC  

   Angajat   

  

23 
SZEP MELANIA 

RENATA  
Exmatriculata      

  

24 

TAMAȘ 

DENISA-

CĂTĂLINA   

 
Universitatea D Cantemir/ 

Posliceala 
    

  

25 
VAMOS ANDREI 

IULIAN  
   

Restaurant 

Gatromania 
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INSERȚIE PROFESIONALĂ  

 

Clasa: XII PM 

Diriginte: MARIN DANIELA 

Promoția: 2021-2022 

Calificarea: TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

formă de perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara domeniului 

în care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

Nu 

exista 

date 

1 

BELDEAN 

DANIEL 

RĂZVAN 

   x   

  

2 

BORDAS 

ALEXANDRU 

DANIEL  

   x  x 

  

3 

BORZ MARIA-

IONELA-

ALEXANDRA   

   x   

  

4 
BORZ RAREȘ-

ANDREI   
   x   

  

5 DOGAR PAULA    x     
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ANDREEA 

6 
GOREA MARIA 

SIMONA 
   x   

  

7 

HATEGAN 

CRISTINA 

ROXANA 

 x     

  

8 

HAŢEGAN 

DANIELA 

ELENA 

x      

  

9 

MOLDOVAN 

IONELA 

CODRUțA 

   x   

  

10 

OGREAN 

TEODORA 

IOANA 

x      

  

11 
OLASZ LARISA 

IONELA  
   x   

  

12 

ORMENIȘAN 

DRAGOȘ 

FLORIN  

 x     

  

13 PAL DIANA      x     

14 

PAMFILIE 

CRISTINA 

ELENA 

 x     

  

15 
STOICA IOANA 

CEZARA 
   x   
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INSERȚIE PROFESIONALĂ  

 

Clasa:   a XII-a  

Diriginte:  Prof. ing. Blaga Stela 

Promoția: 2021-2022 

Calificarea: Tehnician în industria alimentară 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

formă de perfecționare (numele 

instituției) 

în afara domeniului în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în care 

au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara domeniului 

în care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

 

1.  Almășan Natalia  
  

      

2.  Bîrsan Sorana 
  

  
  

    

3.  Bita Petruța          

4.  Bungărdean Laurențiu 

Adrian   
     

  

5.  Cordoș Ioana 
   

      

6.  Farcaș Rareș    
  

    

7.  Fodor Maria Speranța    
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8.  Forgaci Cosmin 
  

  
  

    

9.  Harcsas Dragoș     
  

   

10.  Luka Alex Damian     
  

   

11.  Mătea Raul Horea 
  

  
  

    

12.  Moldovan Antonia Miruna 
  

  
  

    

13.  Moldovan Radu    
  

    

14.  Morar Codrin         

15.  Mureșan Raluca          

16.  Oprea Tiberiu Cristian    
  

    

17.  Oroian Olivia     
  

   

18.  Racoți Anița    
  

    

19.  Rîcean Marian          

20.  Rînja Alexandra          

21.  Sala Marina Anemona     
  

   

22.  Samsondi Alexandra    
  

    

23.  Stan Sebastian       
  

  

24.  Titi Larisa 
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INSERȚIE PROFESIONALĂ  

 

Clasa:   a XII-a  Diriginte:  

 Prof. MEŞTER MIHAI 

Promoția: 2021-2022   

Calificarea: TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ/TEHNICIAN VETERINAR 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din 

țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/

altă formă de perfecționare 

(numele instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara 

domeniului în care 

au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

 

1 BERES ZITA      x  x   

2 CĂLUGĂR LUCIAN    x       

3 
CORDOŞ FLAVIUS 

VASILE  
  x    

  

4 DORHOI MARIA   x        

5 
PĂCURAR GH. 

SIMONA CRISTINA  
   x   

  

6 PAVEL ANA ADRIANA     x  x   

7 PIROŞCA ANDRADA      x     



 

  

101 

8 SPINA VITA VIVIANA     x     

9 
HENTER ORSOLYA 

KRISZTINA  
  x    

  

10 
MOLDOVAN CLAUDIU 

ALEXANDRU  
  x    

  

11 NAGY LAJOS   x      

12 
SIMA PETRUȚA 

GIANINA  
   x   
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INSERȚIE PROFESIONALĂ  

Clasa:   a XI-a  

Diriginte:  Prof. ing. Oroian Doina 

Promoția: 2021-2022 

Calificarea: Brutar-patiser, preparator produse făinoase 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

absolventului 

Din care 

Şi-au continuat studiile S-au angajat 
Sunt 

şomeri 

Plecați 

din 

țară 

Nu 

lucrează 

Nu 

există 

date 

în domeniul în care au finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/

altă formă de perfecționare 

(numele instituției) 

în afara domeniului în care au 

finalizat 

pregătirea/facultate/postliceal/altă 

forma de perfecționare (numele 

instituției) 

în domeniul în 

care au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

în afara 

domeniului în care 

au finalizat 

pregătirea/numele 

firmei/serviciul 

prestat 

  

  

 

1 BENO A. RAUL 
     

     

2 BICA  L.D. VIORICA 

ADRIANA   
 

   
  

  

3 CSIKI I. MIHAELA 
  

       

4 DRAGOMIR I. 

MĂDĂLINA IOANA 

TEREZIA  
     

 

  
 

 

5 FEKETE LORAND 
  

   
  

  

6 FLOREA DARIUS 
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7 JUCHI I. SOLEDAN 

ADELINA 
  

   
  

  

8 KERTESZ A. 

JENNIFER KRISZTINA   
  

  
  

  

9 KISS I. D. ANNA 

MARIA   
  

   
 

  

10 MAN M. RAREȘ DAN 
  

 
  

 
 

   

11 PINTECAN E. D. 

CRISTINA ANDREEA  
 

   
  

  

12 POP C. ALEXANDRA 

COSMINA   
 

   
  

  

13 SĂLĂGEAN I. MARIAN 

CLAUDIU 
  

   
  

  

14 URCAN V. DAN 

MARIUS   
     

  

15 VARGA V. NICOLETA 

PAULA 
      

   

16 VARIAN A. M. LARISA 
  

 
   

    

17 VINȚELER C. 

ANDRADA DENISA  
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Lista abrevierilor 

PRAI Planul Regional de Actiune Invatamant 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea  Învăţământului Profesional şi 

Tehnic 

CR Consorţiul Regional 

CLDPSFP Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea 

Profesională 

Î.P.T.(TVET) Învăţământul Profesional şi Tehnic 

CJRAE Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

CJAPP Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă 

CES Cerinţe Educaţionale Speciale 

TVET 

 

Învăţământ Profesional şi Tehnic 

 

CCD Casa Corpului Didactic 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CDL Curriculum de Dezvoltare Locală 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

CA  Consiliul de Administraţie 

CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

CL Consiliul Local 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIEE  

  

1. xxx – Suport de curs „Management de finanţe”; 

 

2. subred. Dragomir Mariana – „Manual de management educaţional pentru 

directorii unităţilor de învăţământ”, Ed. Hiperborea; Turda, 2001; 

 

3. subred. Şerban Iosifescu – „Management educaţional pentru insituţiile de 

învăţământ”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2001; 

 

4. Florina Dunăreanu – „Fundamente juridice ale managementului şcolar”, 

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Tg. Mureş, 2001;  

 

5. PLAI-actualizat 2022-2025.  

 

 

 

 

 

 


