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II..11..  SSppeecciiffiiccaarreeaa  ssccooppuulluuii    
 

 SCOPUL 
Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău promovează identificarea nevoilor reale ale 

elevilor, oferind acestora șanse egale de educație, formarea competențelor profesionale pentru 
manifestarea propriei personalități, conștientizarea importanței pregătirii pentru o societate 
dinamică. 
 

 VIZIUNEA ȘCOLII 
Viziunea școlii derivă din nevoile de educație, responsabilitatea pregătirii tinerilor pentru 

viață și pentru o societate dinamică, printr-un parcurs educațional modelat după nevoile fiecărui 
elev privind formarea profesională și personală. 

 
 MISIUNEA ȘCOLII 

În vederea atingerii viziunii enunţate, şcoala este văzută ca centru de resurse şi servicii 
educaţionale pentru comunitate,  de unde misiunea şcolii este: 

 
Având în vedere situaţia specifică a Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău, şi 

ţinând cont de dinamica mediului educațional, obiectivele instituției rezultate din misiunea școlii 
sunt: 
 crearea cadrului în care elevii sunt încurajaţi să-şi dezvolte competenţe de analiză sinteză 

şi transfer a cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii contextuale noi; 
 asigurarea de oportunităţi pentru acumularea de cunoştinţe şi dezvoltarea de  abilităţi care 

să permită elevilor adaptarea la o societate în continuă schimbare; 
 încurajarea elevilor în dezvoltarea valorilor morale, care privesc o conduită personală, 

responsabilă, grijă şi atenţie faţă de ceilalţi, faţă de familie şi comunitate; 
 formarea, diversificarea şi adâncirea pregătirii tehnice în general, cea de specialitate în 

special; 
 promovarea egalității de șanse prin acces la educație de calitate, la valorile culturale, la un 

mediu stimulativ de învățare pentru fiecare copil; 
 susținerea demersului instructiv- educativ prin achiziționarea echipamentelor și 

materialelor necesare desfășurării activităților atât în școala cât și în mediul online; 

PPaarrtteeaa  II  --  CCOONNTTEEXXTTUULL  

Viziunea școlii: este de a promova competența și valoarea umană și profesională în mod explicit 
şi eficient prin obiective clare, programe și activităţi adaptate specificului școlii utilizând 
mijloacele adecvate şi armonizând toţi factorii implicaţi în educaţie pentru ca elevii să-şi atingă 
potenţialul maxim ca indivizi și membri ai societăţii, în contextual unei dezvoltări durabile. 
  

 

Misiunea școlii: ”Şcoala noastră asigură fiecărui elev confortul emoțional și educațional adecvat 
unui parcurs școlar și profesional propriu, o educaţie în spirit european, incluzivă, 
nedisciminatorie și stimulativă, o instrucţie adecvată nevoilor şi aptitudinilor personale, 
dezvoltându-i totodată, capacităţile de tranziție spre piața muncii, de adaptare şi orientare pentru 
un loc potrivit într-o societate dinamică, bazată pe principiile dezvoltării durabile, pe respectul 
tradițiilor și valorilor locale.” 
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 acordarea unei atenții sporite implicării tuturor categorilor de resurse umane și de parteneri 
loiali în îmbunătățirea culturii organizaționale prin asumarea valorilor acesteia de către toți 
cei vizați; 

 extinderea activității de consiliere și orientare școlară și profesională prin realizarea unor 
parteneriate viabile cu instituții și ONG – uri de profil care să sprijine activitatea 
consilierului școlar și a profesorilor diriginți; 

 acordarea unei atenții sporite derulării stagiilor de pregătire practică a elevilor din 
învățământul profesional și tehnic în țări ale Uniunii Europene, prin proiecte Erasmus +, 
componenta VET, pentru asigurarea oprtunității accesării ofertelor de pe piața forței de 
muncă comunitară. 

 
SLOGANUL ȘCOLII: “Cât mai aproape de realitatea profesională” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru atingerea obiectivelor, este necesară o evaluare a instituţiei de învăţământ. În 
realizarea efectivă a Planului de Acțiune al Școlii, s-a pornit de la o analiză SWOT în care s-au 
identificat punctele tari și slabe, rezultate din analiza mediului intern al unității, respectiv 
oportunitățile și amenințările mediului extern. 

Analiza mediului intern a avut ca punct de plecare statisticile/ rapoartele interne ale 
unității, realizările/ nerealizările din ultimul an școlar: situația încadrării cu personal calificat; 
formarea perfecționarea cadrelor didactice; rezultatele obținute de elevi la examene naționale; 
parteneriatele, proiectele locale, județene, naționale, internaționale; rezultatele la olimpiade și 
concursuri școlare; resursele materiale din școală; parteneriatele cu agenții economici; calificările 
oferite de școală; situația beneficiarilor de burse; informarea, consilierea și orientarea școlară; 
inserția absolvenților. 

LLiicceeuull  TTeehhnnoollooggiicc  
„„VVooiieevvoodduull  GGeelluu””  

ZZaallăăuu  

* pregăteşte cei mai buni ospătari, bucătari , 
cofetari și comercianți vânzători, din oraş, 
judeţ, răspunzând cerinţelor învăţământului  
profesional şi solicitărilor pieţei muncii. 
 

* pregăteşte elevii ca buni 
cetăţeni faţă de ei şi faţă de 
comunitatea în care trăiesc 

 

 *educă elevii în spiritul 
RESPECTULUI faţă de opinia 
oamenilor care gândesc, 
acţionează sau arată în mod 
diferit 

 

* dezvoltă priceperi ce permit 
elevilor să se integreze 
profesional şi social, prin 
formarea de COMPETENŢE 
PROFESIONALE şi SOCIALE 

 

*dezvoltă priceperi de 
lectură, de scris, de vorbit 
şi de ascultat, abilităţi de 
COMUNICARE 

 

 
* îndrumă elevii pentru a 
deveni buni gospodari 
ai resurselor personale, 
financiare, materiale, 
spirituale 

* îi învaţă pe elevi cum să-şi protejeze 
propria sănătate şi siguranţa 
persoanei, îi ajută pe elevi să înţeleagă 
şi să practice PRINCIPIILE 
DEMOCRAŢIEI 
 

* îi învaţă pe elevi să aprecieze 
cultura, frumosul şi binele şi să 
discearnă adevăratele valori, îi învaţă 
pe elevi cum trebuie respectate, 
apărate şi promovate adevăratele 
valori naţionale şi europene 
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 Pentru analiza mediului extern s-au utilizat informațiile din PLAI și PRAI (Planul Local de 
Acțiune pentru Învățământ și Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ), date privind mediul 
economic, piața muncii, forța de muncă din județul Sălaj, obiectivele dezvoltării învățământului 
profesional și tehnic la orizontul anului 2025, proiecția evoluției demografice, populația școlară pe 
niveluri de învățământ, evoluția șomerilor înregistrați pe domenii de activitate și categorii de 
vârstă. 

Constatările rezultate în urma analizei conduc spre motivaţia strategiei şcolare susţinute de 
posibilele răspunsuri la întrebările DE CE ? (din necesitatea configurării unui sistem managerial 
dinamic si realist, capabil să identifice şi să propună soluţii concrete) şi CUM ? (prin antrenarea 
efectivă a resurselor instituţionale şi a competenţelor profesionale existente în şcoală). 

 
II..22..  PPrrooffiilluull  pprreezzeenntt  aall  şşccoolliiii            
 
 În anul școlar 2020- 2021, Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău și-a proiectat și 
organizat activitatea, urmărind aplicarea politicilor educaționale și a legislației naționale. 
a. Informații privind anul școlar curent (2020- 2021) 

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău funcționează cu nivelul de învățământ: 
 Liceal (forma de învățământ zi și seral);  
 Învățământ profesional  de stat cu durata de 3 ani; 
 Învățământ postliceal. 

Structura de bază a instituţiei: niveluri de pregătire, profile/ domenii şi specializări/calificări, 
pe ani de studii: 

Învățământ liceal și profesional 2020– 2021 
 

Filiera 
 

Profil/domeniu 
Specializare/ 

Calificare 
Clasa 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII/ Turism si alimentație Organizator banqueting IX A 

SERVICII/ Turism si 
alimentație/ învățământ 
profesional  

Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

IX B 

Bucătar 
IX C 

Cofetar- patiser 
Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 
(maghiară) 

 
IX D 

 
 
 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII/ Turism si alimentație  X A 

SERVICII/ Turism si 
alimentație/ învățământ 
profesional   

Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

X B 

Bucătar X C 
Cofetar- patiser 
Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 
(maghiară) 

X D 

SERVICII/ Comerț- învățământ 
profesional 

Comerciant- vânzător X E 

 
TEHNOLOGICĂ 

SERVICII/ Turism și 
alimentatie/Alimentație 

Organizator banqueting 
XI A 

SERVICII/ Turism si 
alimentatie/ Învățământ 

Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

XI B 

Bucătar XI C 
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Filiera 

 
Profil/domeniu 

Specializare/ 
Calificare 

Clasa 

profesional   Lucrător hotelier 
Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 
(maghiară) XI D 
Bucătar (maghiară) 
 

TEORETICĂ REAL Științe ale naturii XII A 

TEHNOLOGICĂ SERVICII/ Turism și alimentație Organizator banqueting XII B 

 
Liceu seral (ciclu superior) și învățământ postliceal 

Filiera Profil/ domeniu Calificare Clasa 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII/ Turism si alimentație 
Organizator banqueting XI A seral 

Tehnician în gastronomie XI B seral 

SERVICII/ Turism si alimentație Organizator banqueting 

XII A seral  

XII B seral   

XIII seral 

TEHNOLOGICĂ 
SERVICII/ Turism și alimentație 

Asistent de gestiune în 
unități de cazare și 
alimentație 

I PL 

SERVICII/ Comerț Agent comercial II PL 
 

b. Evoluţia instituţiei şcolare 
 

 Instituţie înfiinţată în anul 1978 cu profil de chimie, ramură economică în plină 
dezvoltare în acea perioadă, a funcţionat până în anul 1982 în localul Şcolii „Mihai Eminescu” 
Zalău. Din anul 1982 – şcoala funcţionează cu toate dotările necesare într-un local propriu, cu 
cantină, ateliere şcolare, sală de sport şi internat. 
 Şcoala a pregătit operatori la fabricarea şi prelucrarea cauciucului, mecanici şi 

electromecanici pentru Fabrica de Anvelope Zalău – precum şi candidaţi pentru facultăţile de 
profil din întrega ţară. Apreciem că liceul s-a situat printre unităţile de frunte din municipiul Zalău 
şi judeţului- atât la elevi admişi în învăţământul superior şi de participanţi cu rezultate apreciabile 
la Concursurile pe discipline de învăţământ şi meserii. 
 După anul 1989, datorită schimbărilor survenite în societatea românească, liceul a 

încearcat să-şi adapteze profilele la cerinţele economiei de piaţă. 
 Din anul 1995, Grupul Şcolar îl are ca patron spiritual pe Voievodul Gelu, un legendar 

apărător al acestor meleaguri. 
 În anul 1999 prin reorganizarea unităţilor de învăţământ, colectivul de cadre didactice şi 

elevi ai Şcolii Profesionale Zalău s-a transferat la Grupul Şcolar „Voievodul Gelu”, devenind 
astfel cea mai mare unitate şcolară din judeţ, procesul instructiv–educativ diversificându-se. 
 Începând cu anul şcolar 2002-2003, Grupului Şcolar se reorientează spre profilul Servicii, 

iar specializarea economic-administrativ a fost cuprinsă în proiectul planului de şcolarizare, 
mărind astfel la 6 (şase) numărul specializărilor la clasa a  IX-a. 
 Din anul şcolar 2003-2004 învăţământul de 10 clase devine obligatoriu fiind organizat ca 

învăţământ liceal-ciclu inferior şi superior, respectiv şcoală de arte şi meserii + an de completare. 
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 În anul școlar 2007 – 2008 în unitate s-a introdus și anul I școala postliceală (cu finanțare 
de la buget) domeniul economic, calificarea Agent comercial. 
 In 2008, școala a fost autorizată pentru două calificari noi: Coafor stilist și Tehnician 

multimedia. 
 Incepând cu anul școlar 2009 – 2010 s-a desființat la nivel naţional școala de arte și 

meserii, în școala funcționând - la nivelul clasei a IX-a – doar clase de liceu. 
 De la 1 septembrie 2012, denumirea școlii se schimbă din Grupul Școlar „Voievodul Gelu” 

Zalău in Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău. 
 Din anul școlar 2012-2013 s-au reintrodus clasele de invățământ profesional X-XI (în 

școala s-au constituit 2 astfel de clase – ospătar și bucătar) și o grupă de stagiu de pregătire 
practică nivel 2 – ospătar (vânzator), precum și o clasă învățământ postliceal – Agent comercial 
(domeniu Economic, nivel 3 avansat). 
 În anul școlar 2013-2014 numărul claselor s-a redus foarte mult (în anul școlar 2012-2013 

deoarece în luna mai  2013 au finalizat 4 clase de liceu pe ruta progresivă și 9 clase de liceu pe 
ruta directă, iar în septembrie 2013 la nivelul clasei a IX-a s-au constituit doar 5 clase). Astfel anul 
școlar a debutat cu 29 clase, iar din sem. II încă o clasă a XI-a seral. 
 În anul scolar 2014 – 2015 – s-a reintrodus învățământul profesional din clasa a IX-a, în 

unitatea noastra s-au constituit astfel 4 clase de învățământ profesional de 3 ani- două pentru 
domeniul Turism și alimentație și  două clase pentru domeniul Comerț (o clasă secția română și o 
clasă secția maghiară).  
 În anul școlar 2015 – 2016 s-au constituit 3 clase a IX-a la liceu zi și 3 clase a IX-a 

învățământ profesional de 3 ani.  
 În anul școlar 2016 – 2017 s-au constituit 29 de clase, din care 2 clase a IX-a la liceu zi și 4 

clase a IX-a învățământ profesional cu durata de 3 ani. 
 În anul școlar 2017- 2018, unitatea a funcționat cu 26 de clase, scăderea efectivelor și a 

numărului de clase poate fi explicată prin scăderea reală a numărului de copii din județ. A crescut 
numărul claselor de învățământ profesional, atât cu predare în limba română cât și maghiară (11 
clase de învățământ profesional), a scăzut numărul claselor de liceu și se menține interesul elevilor 
pentru învățământul seral și postliceal. 
 În anul școlar 2018- 2019, unitatea a funcționat cu 25 de clase, din care 8 clase la liceu-zi, 

11 clase învățământ profesional de stat, 4 clase liceu-seral și 2 clase învățământ postliceal.  
 În 2018, școală a fost autorizată pentru două calificări noi, nivelul de învățământ postliceal, 

calificarea Asistent de gestiune, domeniul Economic și Asistent de gestiune pentru unități de 
cazare și alimentație, domeniul Turism și alimentație. 
 În anul școlar 2019- 2020, unitatea funcționează cu 24 de clase, din care 6 clase la liceu – 

zi, 11 clase învățământ profesional de stat, 5 clase liceu-seral și 2 clase învățământ postliceal. 
 În anul școlar 2020- 2021, unitatea funcționează cu 22 de clase, din care 5 clase la liceu – 

zi, 10 clase învățământ profesional de stat, 5 clase liceu-seral și 2 clase învățământ postliceal. 
 

II..33..  AAnnaalliizzaa  rreezzuullttaatteelloorr  oobbţţiinnuuttee  îînn    uullttiimmiiii  aannii  şşccoollaarrii  
 

Activitatea în Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău se caracterizează, în general, 
prin creşterea capacităţii de abordare sistemică, prin intervenţie concertată și unitară în 
soluţionarea problemelor specifice, printr-o atitudine reflexivă şi proactivă. Îmbunătăţirea 
performanţelor şcolare ale elevilor noştri este principala prioritate a activităţii din şcoala noastră, 
nu numai la nivel declarativ cât mai ales din prisma întregii activităţi desfăşurate cu toate clasele 
de elevi indiferent de nivelul şi forma de învăţământ. 
 S-au avut în vedere următoarele repere: asigurarea coerenţei între strategia naţională a 
procesului educaţional şi programele de dezvoltare elaborate la nivel judeţean şi local, colaborarea 
cu autorităţile judeţene şi locale pentru sprijinirea instituţiei, monitorizarea, evaluarea şi 
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ameliorarea calităţii educaţiei. S-a pus un deosebit accent pe colaborarea şi parteneriatele cu alte 
instituţii, agenţi economici, cu societatea civilă în general – ca beneficiară a educaţiei. 
1. Colaborare eficientă şi productivă cu Ministerul  Educaţiei Naționale, cu autorităţile 
judeţene/locale şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean. 
 
2. Relaţii parteneriale cu universităţi, instituţii  şi agenţi economici: 

 Primăria Municipiului Zalău, Consiliul Local al Municipiului Zalău, Consiliul Județean 
Sălaj 

 Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj; 
 Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj; 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” al județului Sălaj; 
 Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Sălaj ; 
 Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj; 
 Centrul de Terapie si Integrare Ocupațională CITO Zalău; 
 Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj 
 Universitatea „Babes Bolyai” Cluj Napoca – FSEGA Cluj Napoca; 
 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj Napoca; 
 Universitatea Tehnică din Cluj Napoca; 
 Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgoviște; 
 Colegiul Tehnic ”Toma N. Socolescu”, Ploiești; 
 Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”, București; 
 Liceul ”Ștefan Procopiu”, Vaslui; 
 Colegiul Economic Administrativ, Iași 
 Școala Gimnazială ”Cuza Vodă”, Călărași; 
 Școala Gimnazială nr. 116, București; 
 Școala Gimnazială ”Stănești”, Gorj; 
 Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău. 

 

Parteneriate școală – agenți economici 
Profilul SERVICII; Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

 

SC Hudin Anda SRL Zalău SC ”Saladina” SRL Zalău S.C. Aralia SRL Zalău 
SC Smarald Invest SRL Zalău SC Hanul Drumeţilor SR Zalău S.C. Biamona SRL Zalău 

SC Good Food Service SRL 
Cluj -restaurant Glamour 
Events Halls Zalău 

SC Imbiss Import Export SRL 
Zalău 

S.C. Cirea Import Export 
SRL Zalău 

SC Pizza&Meniu SRL, Zalău Cantina Liceul Tehnologic 
”Voievodul Gelu” Zalău 

SC Das Transilvania SRL 
Zalău 

 
Profilul SERVICII; Domeniul COMERȚ/ ECONOMIC 

 

SC Miral Com SRL Zalău SC Pepco Retail SRL Zalău SC Manex SRL Zalău 
SC Titan Comerț SRL Zalău SC Multicom SRL Zalău SC Hudin SRL Zalău 
SC Gym Invest SRL Zalău SC Good Food Service SRL 

Cluj -restaurant Glamour 
Events Halls Zalău 

SC Kaufland SCS Zalău 
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3. Educaţie de calitate şi pentru calitate  
Rezultate la olimpiade și concursuri în anul școlar 2019-2020 
Olimpiada la Disciplinele din Aria Curriculară Tehnologii, faza județeană– 22 februarie 2020 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Rezultatul 
Cadre didactice care au 
pregătit elevul 

1. 
Lehene P. Bogdan Robert 
 

XII B Premiul I 
Ștreang Anca, Trănișan 
Iuliana, Morar Adriana, 
Hrițcu Amalia, Lar Ana, 
Rablău Claudia 

2. Pojar G. Claudia Clementina XII B Premiul II 

3. Vitan I. Maria Elisabeta XII B Premiul III 

4. Oros M. Mirela Diana XI B Premiu I Gaspar Hajnal, Ștreang Anca, 
Hrițcu Amalia, Lar Ana 

5. Farcaș M. Ramona Maria XI B Premiul II 

6. Cordiș L. Tania XI B Premiul III 

 
Concursul  pe meserii pentru învățămantul profesional, faza județeană, 22 februarie 2020, 

domeniul Turism și alimentație/ calificarea: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa 
Media proba 

practică 
Cadre didactice care au pregătit 
elevul 

1. 
Boda A. Dora-Nikoleta XI E 

Premiul I 
Ștreang Anca, Costache Rodica, 
Cosma Sanda 

2. Lingurar T. Sorina XI C Premiul III Roșca Mirela, Poptelecan 
Angela, Costache Rodica 

3. Vlaicu A. Sefora Debora XI C Mențiune 

 
Concursul  pe meserii pentru învățămantul profesional, faza județeană, 22 februarie- 2020, 

domeniul Turism și alimentație/ calificarea: Bucătar 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa 
Media proba 

practică 
Cadre didactice care au pregătit 
elevul 

1. 
Lipovan R.M. Anamaria- 
Ioana 

XI D 
Premiul I 

Trănișan Iuliana, Cosma Sanda 

 
PROIECTE, PARTENERIATE pentru educație 

 Proiectul ROSE, începând cu anul școlar 2018-2019, se derulează Proiectul privind 
Învățământul Secundar (ROSE), AG nr. 743/ SGL/RII din data de 02.10.2018, Subproiectului 
Seriozitatea, munca, ambiția, reușita și toleranța- viitor garantat (SMART- VG). 

 Eco adolescenții- eco teens -proiect regional, poziția 1446 in CAER, anexa 2 la OMEC 
5597/2019. 

 ”Împreună pentru prevenirea violenței”, domeniul educație pentru un stil de viață 
sănătos, parteneri Inspectoratul pentru Jandarmi Județean Sălaj; 

 ”Să acționăm corect în situații de urgență”, domeniul educație pentru situații de urgență, 
parteneri Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj; 

 ”Fă o faptă bună și vei deschide inimi către viitor”, domeniul educație civică, voluntariat, 
parteneri Centrul de Integrare și Terapie Ocupațională –Societatea Handicapaților Zalău, 
Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău, Școala Gimnazială nr.1 Hereclean. 
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II. 1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 
IIII..11..11..  DDaattee  ddeemmooggrraaffiiccee  
 

Populația județului Sălaj în perioada 2014- 2020 scade de la 249.405 la 243.525, date 
provizorii la 1 ianuarie (salaj.insse.ro). La 1 ianuarie 2017 populația județului Sălaj  a fost de 
246.810 locuitori (date provizorii oferite de Direcția Județeană de Statistică Sălaj), înregistrând un 
declin demografic. La 01.07.2020 populația județului Sălaj a fost de 242.986 persoane. 
Numărul născuţilor-vii înregistraţi în luna septembrie 2020 a fost de 240 persoane, în creştere cu 
15,9% faţă de luna precedentă şi cu 9,1% faţă de luna septembrie 2019. Rata de natalitate în luna 
septembrie 2020 a fost de 11,9 născuţi-vii la 1000 locuitori (sursa Buletinul statistic lunar al 
județului Sălaj 2020-DJS Sălaj). Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei în 
perioada 2014-2019 a fost sporul natural negativ înregistrat an de an în perioada analizată. 
 

Tabel 2.1.1. Populația județului, pe medii și sexe, la 1 ianuarie 
                                                                                                                                 persoane 
 2014 2015 2016 

 
2017 2018 2019 2020 

Total 
 

249405 248658 247702 246892 245956 244801 243525 

Urban 107230 107251 106998 106636 106487 106154 105608 
Rural 142175 141407 140704 140256 139469 138647 137917 
Masculin 122505 122124 121702 121309 120882 120276 119662 
Feminin 126900 126534 126000 125583 125074 124525 123863 

Sursa salaj.insse.ro 
 

Populația în mediul urban la 1 ianuarie 2020, reprezintă 43,37 % din totalul populației 
județului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafic nr.2.1.1. Structura populației pe medii la 1 ianuarie 2020 

 
 
 
 

PPaarrtteeaa  aa  IIII--aa  ––  AANNAALLIIZZAA  NNEEVVOOIILLOORR  
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Grafic nr.2.1.2. Structura populației pe sexe la 1 ianuarie 2020 
 
Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Sălaj indică tendinţa de îmbătrânire 

demografică, caracterizată prin continua scăderea a ponderii efectivelor populaţiei din grupa 0-14 
ani, pe fondul creşterii ponderii populaţiei  vârstnice.  

Populaţia judeţului scade într-un ritm alarmant şi va urma să scadă ca urmare a procesului 
de îmbătrânire fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător. 

Tabelul 2.1.2. Populația județului pe grupe mari de vârstă  
Ani/ 

Grupa de vârstă 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total populaţie 251594 250735 249774 248794 247782 247143 
între 0-14 ani 41106 40798 40478 39980 39447 39336 
între 15-64 ani 172585 171738 170676 169946 169123 167839 
65 ani și peste 37903 38199 38620 38868 39214 39968 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grafic nr. 2.1.3. Populația județului pe grupe mari de vârstă 

 
Analizând distribuția populației pe grupele mari de vârstă, se constată scăderea populației 

din grupa de vârstă 0- 14 ani și creșterea populației la grupa de vârstă peste 65 ani determinând 
”îmbătrânirea demografică” a populației. Scăderea populației a fost proporțională în ceea ce 
privește sexul, menținându-se procentele de 51 % pentru populația de sex feminin și 49 % pentru 
populația de sex masculin.  
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Structura etnică 
 În judeţul Sălaj pe lângă populaţia de naţionalitate română, mai există şi alte naţionalităţi 
dintre care ponderea cea mai mare o are populaţia de naţionalitate maghiară, cele mai compacte 
comunităţi aflându-se în localităţile: Zalău, Sărmăsag şi Crasna. Minoritatea rromă din judeţul 
Sălaj este reprezentată prin numeroase organizaţii şi fundaţii care se centrează pe: 

- îmbunătăţirea sistemului educaţional – accesul la educaţie a copiilor de etnie rromă ; 
- eliminarea disparităţilor dintre rromi şi restul populaţiei (infrastructură, crearea de locuri 

de muncă etc.); 
- îmbunătăţirea educaţiei sanitare; 
- eliminarea stereotipurilor atribuite populației de etnie rromă. 

Proiecții demografice la orizontul anului 2025 
Populaţia judeţului scade într-un ritm alarmant şi va urma să scadă ca urmare a procesului de 
îmbătrânire fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător. 

Tabelul 2.1.3. Populația după domiciliu, pe grupe de vârstă 
                   mii persoane 
Județ/ grupe de vârste 

(ani) 
2010 2020 2025 

Total  240,0 223,4 213,7 
0-14 38,9 35,1 32,2 
15-64 165,0 153,3 147,2 

65 și peste 36,1 35,1 34,3 
Sursa PLAI Sălaj 2018- 2025 
 

Tabelul 2.1.4. Populaţia rezidentă de 0-23 ani din anul 2015 şi proiectată pe judeţe, în anii 
2030 şi 2060 (varianta mediană) 

 Populaţia rezidentă de 0-23 ani  
(persoane) 

Posibile modificări în anul 
2060 față de 2015 

în anul 
2015 

proiectată în anii: persoane (%) 
2030 2060 

România 5043785 4256011 2928527 -2115258 -41,9 
Bihor 151195 131217 102346 -48849 -32,3 

Bistrița Năsăud 81156 66928 39796 -41360 -51,0 
Cluj 163874 162474 109699 -54175 -33,1 

Maramureș 125947 96799 62906 -63041 -50,1 
Satu Mare 92640 78326 52383 -40257 -43,5 

Sălaj 59099 46921 24821 -34278 -58,0 
Sursa INS 

 
Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

 
Declinul demografic 
general 

Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării 
resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în 
capitalul uman. Datorită reducerii prognozate a populaţiei tinere 
există pericolul unui deficit de forţă de muncă tânăra calificată, dar 
şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţa socială şi 
medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei 
educaţionale. 

Reducerea naturală Creşterea nivelului de  calificare şi a motivării forţei de muncă 
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prognozată a populaţiei 
tinere 

tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea realistă la 
piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei 
educaţionale, de informare, orientarea şi consiliere, optimizarea 
alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în 
paralel cu rezolvarea problemelor de acces, colaborarea şcolilor în 
reţea prin ofertă cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea 
paralelismelor nejustificate şi colaborarea pentru acoperirea 
teritorială optimă. 

Fenomenul de 
îmbătrânire demografică 

Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi 
medicală şi nevoi educaţionale specifice. 

Ponderea semnificativă a 
populaţiei feminine 

O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de 
sprijin pentru participarea la educaţie. 

Ponderea semnificativă a 
populaţiei rurale 

Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate 
de opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi 
creşterii competitivităţii economiei rurale, educaţie în sprijinul 
conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor 
naturale din mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de studii în 
mediul rural. 

Diversitatea etnică Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la 
educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra 
grupurilor etnice dezavantajate . 

Consolidare relativă a 
vârstei de mijloc (35-55 
ani) active pe piaţa muncii 

Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a 
şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi. 

  
IIII..11..22..  PPrriinncciippaalliiii  iinnddiiccaattoorrii  eeccoonnoommiiccii  

 
Economia judeţului Sălaj este caracterizată drept o economie industrial - agrară, 

specializată în industria uşoară, construcţii de maşini şi echipamente, industrie alimentară şi 
producţie de mobilier şi dispunând de un sector primar şi terţiar în ascensiune.  

Producţia industrială realizată în luna septembrie 2020, în judeţul Sălaj, a înregistrat o 
creştere cu 41,5% faţă de luna precedentă şi cu 12,8% faţă de luna septembrie 2019 (faţă de o 
scădere cu 0,1%  pe total ţară).  Dintre activităţile industriale reprezentative, comparativ cu 
perioada 1.01-30.09.2019, scăderi mai mari s-au înregistrat în activităţile: repararea, întreţinerea 
şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; industria metalurgică;  fabricarea de mobilă; fabricarea 
produselor textile şi fabricarea altor produse din minerale nemetalice. Creşteri mai mari faţă de 
perioada 1.01-30.09.2019, s-au înregistrat în activităţile: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
(de 2,8 ori); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; 
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite şi fabricarea de maşini, 
utilaje şi echipamente (Sursa-Buletinul statistic lunar al județului Sălaj 2020-DJS Săla). 

a. Produsul intern brut  ( PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 
Industria şi construcţiile sunt ramurile care contribuie cel mai mult la crearea Produsului 

intern brut urmate de ramura serviciilor şi de agricultură, silvicultură.  
Tabelul 2.1.5.                                                                                           milioane lei- prețuri curente 

An 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Regiunea Nord- Vest 60199,8 61648,4 67600,8 71712,0 76641,5 
Sălaj 4531,2 4563,4 4987,6 5383,8 5766,8 

Sursa: PLAI Sălaj 2017-2025 
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Creșterea PIB regional în 2020, față de valoarea din 2015 se preconizează a fi de 30 %. 

Prognoza PIB pe județe urmărește evoluția regională. Județul Cluj va avea cea mai mare valoare a 
PIB, mult peste PIB-ul realizat de celelalte județe și peste valoarea regională. Pentru județul Sălaj 
se prognozează o valoare a produsului intern brut de 6634 mil lei în 2017, 7183 mil lei în anul 
2018, 7775 mil lei în anul 2019 și 8374 mil lei în anul 2020,  o evoluție ascendentă a indicatorului. 
(sursa-Comisia Națională de Prognoză). 

 
Evoluția indicatorului PIB pentru regiunea NV 

-modificări procentuale față de anul anterior 
Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PRODUS INTERN BRUT 
Total economie 3,9 4,8 5,2 5,5 5,7 5,7 
NORD- VEST 4,1 5,2 5,2 5,5 5,7 5,9 
Numărul mediu de salariați- mii persoane 
Total economie 4611,4 4750 4954 5160 5380 5600 
NORD- VEST 628,4 649 677 706 736 767 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză- Proiecția principalilor indicatori economico- sociali în 
profil teritorial până în 2020 

 
Valoarea adăugată brută (VAB) măsoară excedentul valorilor bunurilor şi serviciilor 

produse peste valoarea bunurilor şi serviciilor consumate pentru producţie, reprezentând deci 
valoarea nou creată în producţie. Dinamica valorii adăugate brute pe categorii de resurse la nivelul 
regiunii Nord-Vest indică, de asemenea, o tendinţă de creştere în valori nominale, ea cifrându-se la 
suma de 53798,9 milioane lei în 2014. 

 
b. Productivitatea muncii 

Obiectivul prioritar al fiecărui agent economic îl constituie evidenţierea şi valorificarea 
superioară a rezervelor de creştere a productivităţii muncii fără sau cu minimum de cheltuieli.  

În anul 2018 productivitatea muncii din industrie a fost cu 2,4% mai mare faţă de anul 
2014. Productivitatea muncii în industrie, în luna septembrie 2017, a crescut cu 22,9% față de 
luna august 2017 şi cu 3,4% față de luna septembrie 2016. Productivitatea muncii în industrie a 
crescut în anii 2017 şi 2018 faţă de anii precedenţi, datorită creşterii mai accentuate a producţiei 
industriale faţă de creşterea numărului mediu de salariaţi. Productivitatea muncii în industrie, în 
luna septembrie 2020 a crescut cu 40,9% faţă de luna august 2020 ca urmare a creşterii 
productivităţii muncii de 24,5 ori în industria extractivă şi cu 38,7% în industria prelucrătoare.   

Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie*) (eşantion 
stabilit de INS) în anul 2018 a fost mai mare cu 14,1% faţă de anul 2014 ca efect a creşterii 
acesteia în anii 2017 şi 2018 cu 20,9% respectiv cu 5,2%, faţă de anii anteriori. 

În luna septembrie 2020, cifra de afaceri totală  a întreprinderilor cu activitate  principală 
de industrie a crescut cu 20,5% faţă de luna precedentă şi cu 4,0% faţă de luna septembrie 2019 
(faţă de o creştere  cu 5,1%  pe total ţară).   

 
c. Investiţiile nete realizate în județ 

În judeţul Sălaj, comparativ cu anul 2014, valoarea investiţiilor realizate (eşantion stabilit 
de INS), în anul 2018, a fost mai mică cu 19,1% ca efect al scăderilor înregistrate în anii 2016 şi 
2017 cu 45,7%, respectiv 10,0% faţă de anii precedenţi. Valoarea investiţiilor a crescut cu 46,7% 
în anul 2018 comparativ cu anul 2017. 
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În perioada 1.I-30.IX.2020, investiţiile nete realizate în judeţul Sălaj, au crescut cu 49,6% 
comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent. În perioada 1.I-30.IX.2020, 
comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2019, se constată o creştere a ponderii investiţiilor în utilaje 
(inclusiv mijloace de transport) cu 1,8 puncte procentuale, în timp ce ponderea lucrărilor de 
construcţii şi a altor cheltuieli de  investiţii a scăzut cu 1,1 puncte procentuale, respectiv  cu 0,7  
puncte procentuale. Activităţile economice în care s-a realizat un volum mai mare de investiţii 
nete în perioada 1.I-30.IX.2020, sunt: administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public cu 43,5% din total,  industria metalurgică cu 25,5% şi  fabricarea calculatoarelor 
şi a produselor electronice şi optice cu 13,0% (Sursa- Buletinul statistic lunar al județului Sălaj 
2020-DJS Sălaj). 
 
 d. Industria 

În conformitate cu datele furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj, 
principalele ramuri ale industriei în care îşi desfasoara activitatea agentii economici sunt: industria 
prelucrătoare (608 agenţi economici); industria extractiva (14 agenţi economici); energie electrică 
şi termică (10 agenţi economici). 

Producţia industrială realizată de agenţii economici din judeţul Sălaj (eşantion stabilit 
de INS) în anul 2018 comparativ cu anul 2014 a fost mai mică cu 0,1%, ca urmare a scăderii 
acesteia în anii 2015 şi 2016 faţă de anii precedenţi cu 8,1% , respectiv cu 5,2% , scăderi care nu 
au fost compensate de creşterile cu 8,8% în anul 2017, respectiv cu 5,4% în anul 2018, faţă de 
anii anteriori. Producţia industrială realizată în luna septembrie 2020, în judeţul Sălaj, a 
înregistrat o creştere cu 41,5% faţă de luna precedentă şi cu 12,8% faţă de luna septembrie 2019 
(faţă de o scădere cu 0,1%  pe total ţară).   

Sunt reprezentativi pentru judeţ, următorii agenţi economici: S.C. Michelin Romania S.A. – 
prelucrare cauciuc şi cord metalic; S.C Silcotub S.A., S.C. Rominserv Valves I.A.I.F.O S.A. – prin 
industria metalurgică de maşini şi echipamente; S.C. Universal Co SA, S.C. Uniconf S.A., S.C. 
Silvania Worsted Spinning S.R.L, S.C. Silvana S.A. şi S.C. Angar Prod SRL – produselor textile, 
de tricotaje şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, S.C. Fraven S.R.L. – fabricarea produselor metalice, 
S.C. Cemacom S.A. – fabricarea carămizilor şi blocurilor din ceramică, S.C. Spumante Silvania 
S.A. – producţia de vinuri spumante, S.C. Simex S.A., prelucrarea lemnului, mobilier, S.C. Bellinea 
S.R.L., S.C. Grovinvest S.R.L. – mobilier, S.C. Energobit S.R.L., Hanna Instruments SRL – 
Industria de echipamente electrice şi optice, S.C. Europan S.R.L. – Fabricarea produselor de 
morarit, S.C. Sentosa Impex S.R.L. – Fabricarea vopselelor, lacurilor. S.C. Boglar Champ S.R.L. – 
industria alimentară, S.C. Electro Grup S.R.L. – lucrări de instalații electrice, S.C. Energy Network 
– comercializarea energiei electrice, West Co Impex S.R.L. – fabricarea fibrelor de sticlă, S.C. 
Multicom S.R.L. –comerț cu ridicata, S.C. Inserco S.R.L. – comerț cu ridicata. 

 Investițiile financiare, umane și logistice în perfecționarea angajaților sunt o prioritate 
pentru marii angajatori de pe platforma industială (S.C.Michelin Romania S.A. si Tenaris-
Silcotub), firme multinaționale cu o cultură în dezvoltarea persoanelor, creșterea competențelor 
generale, profesionale sau manageriale ale acestora.  

 
e. Turism 

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în luna septembrie 2020, au însumat  
1912 turişti (94,9% turişti români şi 5,1% turişti străini), în scădere cu 57,6% faţă de cele 
înregistrate în luna corespunzătoare din anul precedent. Referitor la sosirile turiştilor străini în 
structurile de primire turistică cea mai mare pondere au deţinut-o turiştii din Europa cu 96,9% din 
total turişti străini iar în cadrul acestora turiştii din Polonia cu 28,7%. Sosirile în hoteluri deţineau, 
în luna septembrie 2020, o pondere de 46,8% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică 
cu funcţiuni de cazare.   
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f. Dezvoltarea durabilă 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională va asimila principiile şi obiectivele 
dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi 
necesare existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. Educaţia pentru 
dezvoltare durabilă nu trebuie să se rezume la un punct de vedere ecologist. Ea se dezvoltă ca un 
concept larg şi cuprinzător, reunind aspecte interconectate referitoare la mediu, ca şi la problemele 
economice şi sociale. 
Obiectivele naționale pentru orizontul 2020- 2030: 
Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile 
dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 
Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională din 
România la nivelul performanţelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu 
al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din 
medii dezavantajate sau cu dizabilităţi. 
Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea 
Orizont 2020. Obiectiv general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al evoluţiilor 
ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative; apariţia unor centre de 
excelenţă cu impact international. 
Orizont 2030. Obiectiv general: Statornicirea principalelor elemente ale societăţii şi economiei 
bazate pe cunoaştere; contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la realizarea obiectivelor 
complexe ale dezvoltării durabile. 
 
Concluzii din analiza mediului economic privind economia judeţului Sălaj. Implicaţii pentru 
învăţământul profesional și tehnic. 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 
 

Ritmul susţinut de creştere 
economică din ultimii ani, reflectat 
în dinamica PIB şi a productivităţii 
muncii. 

Este necesară o continuă prospectare şi adaptare pro-
activa a sistemului de educaţie şi formare profesională la 
nevoile pieţei, ţinând cont de contextul social şi 
economic.  

Provocări induse de procesul de 
integrare europeană 
Dinamica investiţiilor brute şi a 
investiţiilor străine 

Se impune: creşterea nivelului de calificare, importanţa 
competenţelor cheie, limbile străine, antreprenoriat, 
formarea unor competenţe adecvate pentru: noile 
tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare 
Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 
competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi 
comerciale/economice, tehnice – artistice – IT. Formarea 
continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a ponderii 
unor sectoare economice (ex.: 
serviciile şi construcţiile), în paralel 
cu scăderea ponderii altor sectoare 
în formarea PIB şi a VAB regional. 

Oferta educaţională trebuie să reflecte, prin structura 
ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii ) ponderea 
crescută a sectoarelor economice în dezvoltare: servicii, 
construcţii. 

Modificări structurale din 
economie evidenţiate prin 
modificări ale ponderilor 

Identificarea domeniilor şi pofilelor  de formare 
profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea locală 
Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 
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Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 
 

sectoarelor şi activităţilor 
economiei naţionale la formarea 
PIB şi VAB 

(inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 
Realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor 
economici. 

Ponderea crescândă a IMM Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de 
lucru diverse 
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe 
tehnice generale solide. 
Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de 
calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă  
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 
Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici.  

 
IIII..11..33..  PPiiaaţţaa  mmuunncciiii  
 

Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat 
într-o economie de piaţă. Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă 
vacante la un anumit moment. Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării 
disponibilităţilor de muncă existente în societate, adică a volumului de muncă ce poate fi depusă 
de populaţia aptă de muncă într-o perioadă dată. 

Pe piaţa forţei de muncă meseriile evoluează, iar un anumit număr de puncte de referinţă în 
ceea ce priveşte piaţa muncii trebuiesc reexaminate. Lucrătorii sunt îndreptăţiţi să primească, din 
parte Serviciilor de Ocupare, informaţii asupra schimbărilor din tehnologie, precum şi asupra 
repercursiunilor din domeniul economic, pentru a putea anticipa care este pregătirea profesională 
de care au nevoie sau modul de adaptare la cerinţele întreprinderii (sursa: PLAI 2018-2025) 

Piaţa muncii din judeţul Sălaj va fi supusă noilor tendinţe datorate pe de o parte 
modificării criteriilor de competitivitate economică precum şi a crizei economice ce se 
prefigurează tot mai acut. 

Populaţia activă civilă, la sfârşitul anului 2018, cuprindea 102,5 mii persoane, aceasta 
reprezentând 81,4% din populaţia în vârstă de muncă (16-65 ani). Analiza evoluţiei populaţiei 
active civile evidenţiază o scădere a acesteia, în anul 2018, cu 3,8% faţă de anul 2014 şi cu 0,3% 
faţă de anul precedent. La sfârşitul anului 2018, din totalul persoanelor active civile, 43,7% erau 
femei faţă de 47,0% la sfârşitul anului 2014. 

 
Populația activă civilă la sfârșitul anului 

 mii persoane dinamică în % 
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2017 2018/2014 

TOTAL 106,5 103,5 103,1 102,8 102,5 99.7 96.2 
Feminin 56,4 55,3 57,0 56,6 57,7 101.9 102.3 
Masculin 50,1 48,2 46,1 46,2 44,8 97.0 89.4 

Sursa : salaj.insse.ro 
 

Populaţia ocupată civilă, în judeţul Sălaj, era, la sfârşitul anului 2018, de 97,9 mii persoane, în 
scădere cu 2,4% faţă de sfârşitul anului 2014 şi cu 0,1% faţă de anul precedent. La 31 decembrie 
2018 femeile reprezentau 43,9% din totalul populaţiei ocupate civile, în scădere cu 3,6 puncte 
procentuale faţă de sfârşitul anului 2014. 
Populația ocupată la data de 01.01.2020 de 99, 1 mii persoane (sursa:salaj.insse.ro) 
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Populația ocupată civilă la sfârșitul anului 

 mii persoane 
2014 2015 2016 2017 2018 2020 

TOTAL 100,3 97,9 97,7 98,0 97,9 99,1 
Feminin 52,7 52,0 53,6 53,7 54,9 …. 
Masculin 47,6 45,9 44,1 44,3 43,0 …. 

Sursa : salaj.insse.ro 
 
Populaţia ocupată civilă, în judeţul Sălaj, era, la sfârşitul anului 2018, de 97,9 mii persoane, în 
scădere cu 2,4% faţă de sfârşitul anului 2014 şi cu 0,1% faţă de anul precedent. 
 
Efectivul de salariați  
 Efectivul de salariaţi, la sfârşitul anului 2018, a fost de 52,2 mii persoane, în creştere cu 
11,1% (+5,2 mii persoane) faţă de sfârşitul anului 2014 şi cu 0,4% (+0,2 mii persoane) faţǎ de 
sfârşitul  anului precedent. Ponderea salariaţilor în totalul populaţiei ocupate civile a înregistrat cel 
mai scăzut nivel în anul 2014 (46,9%), cel mai ridicat nivel fiind înregistrat în anul 2018 (53,3%). 

Efectivul de salariaţi la sfârşitul lunii septembrie 2020, în judeţul Sălaj, a fost de           
51239 persoane, în creştere cu 140 persoane (+0,3%) faţă de luna august 2020 şi în scădere cu 
709 persoane (-1,4%) faţă de luna septembrie 2019. Din total, 28720 salariaţi, respectiv 56,0% 
erau în servicii, 20880 salariaţi (40,8%) în industrie şi construcţii şi 1639 salariaţi (3,2%) în 
agricultură, silvicultură şi pescuit.  

Câştigul salarial mediu lunar brut, pe total judeţ, în anul 2018, a fost de 3552 lei/persoană 
mai mic cu 18,5% faţă de cel înregistrat pe total ţară, iar câştigul salarial mediu lunar net a fost de 
2177 lei/persoană mai mic cu 17,6% (Sursa: salaj.insse.ro). Câştigul salarial mediu nominal brut 
pe total judeţ, în luna septembrie 2020, a fost de 4323 lei/persoană, mai mic cu 20,2% faţă de 
câştigul salarial mediu nominal brut pe total ţară (Sursa- Buletinul statistic lunar al județului Sălaj 
2020-DJS Sălaj) 
 
Analiza şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la A.J.O.F.M. 

Rata șomajului la 30.09.2020 a fost de 5.1 % (salaj.insse.ro) 
Numărul şomerilor înregistraţi, potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională de Ocupare 

a Forţei de Muncă, la sfârşitul anului 2018 a fost de 4602 persoane în scădere cu 1633 persoane 
faţă de sfârşitul anului 2014 şi cu 219 persoane (-4,5%) faţă de sfârşitul anului precedent. La 31 
decembrie 2018, din numărul total al şomerilor, 1847 respectiv 40,1% erau femei, numărul 
acestora fiind mai mic cu 25,8% (-643 persoane) faţă de sfârşitul anului 2014 şi cu 3,6% (-69 
persoane) faţă de sfârşitul anului 2017. Anul cu cel mai mare număr al şomerilor înregistraţi, din 
perioada analizată, a fost 2014 cu 6235 persoane la sfârşitul anului, iar anul cu cel mai redus 
număr al şomerilor înregistraţi a fost 2018 cu 4602 persoane la sfârşitul anului (sursa: 
salaj.insse.ro). 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2020, în judeţul Sălaj, era de 
5254 persoane, reprezentând 1,8% din  numărul  total  pe  ţară al şomerilor, în creştere cu 4,2% 
faţă de luna precedentă şi cu 23,8% faţă de luna septembrie 2019. Din numărul total al şomerilor 
înregistraţi, 2502 persoane, respectiv 47,6% erau de sex feminin.   

  Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea  Forţei de Muncă Sălaj, 
la sfârşitul lunii septembrie 2020, din numărul total de şomeri 1488 persoane, respectiv 28,3% 
beneficiau de indemnizaţie de şomaj şi 212 persoane (4,0%) beneficiau de ajutor de integrare 
profesională (Sursa: Buletinul statistic lunar al județului Sălaj-2020). 
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Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2020 a fost de 5,1% în raport cu 
populaţia activă civilă de la 1.01.2020, cu 1,8 puncte procentuale mai mare faţă de rata şomajului 
înregistrat pe total ţară. În judeţele limitrofe rata şomajului a fost de: 2,0% în judeţul  Bihor, 1,8% 
în judeţul Cluj, 2,5% în judeţul Maramureş şi 3,6% în judeţul Satu-Mare.  

 
Numărul șomerilor înregistrați, în județul Sălaj 

 Septembrie 2020 Diferențe (+/-) față de 
August 2020 Septembrie 2019 

Total județ, din care : 5254  5254  5254  
Beneficiari de indemnizaţie  
de şomaj  

1488  1488  1488  

Beneficiari de ajutor de 
integrare profesională  

  
212  

  
212  

  
212  

Şomeri neindemnizaţi  3554  3554  3554  
Sursa : Buletinul statistic lunar al județului Sălaj- septembrie 2020, DJS Sălaj 

 
Proiecţia cererii de formare profesională pe termen mediu şi lung a fost realizată în trei 
tipuri de scenarii moderat, optimist și pesimist. 

În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei 
Sociale (INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la 
orizontul 2013 şi în perspectiva 2020. 

Proiectarea şi planificarea activităţii, în învăţământul profesional și tehnic pentru orizontul 
2020 s-a realizat având în vedere scenariul moderat, care a stat la baza stabilirii proiecţiei cererii 
potenţiale de forţă de muncă în regiunea Nord – Vest, reper de la care s-a pornit în stabilirea unei 
proiecţii și pentru judeţul Sălaj (PLAI 2017-2025). În ipotezele scenariului de bază (moderat) 
poiecţia cererii potenţiale relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel 
regional, trenduri de reducere continuă între 2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, 
Sud-Vest. 

Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze:  
* evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză 

(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013  
* pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un 

ritm anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi respectiv un 
ritm anual de creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor 
anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei 
ramuri, diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru 
perioada 2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit 
luarea în considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o previzionează după 
anul 2013.  

* pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile 
reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a 
considerat un ritm anual de creştere constant şi egal cu 1.015.  

* pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0.76) pe 
total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a 
considerat că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN.  

Pentru perioada 2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe 
întreaga perioadă de analiză (PLAI 2017-2025). În cadrul acestei proiecţii, pentru domeniile în 
care şcoala noastră pregăteşte elevii sau ar putea să îi pregătească în viitor, s-au stabilit 
următoarele valori: 
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Domeniul de educaţie 
şi formare 

profesională 

Ponderi previzionate ale 
cererii de formare 

profesională pentru  
2013-2020, regiunea NV (%)  

Ponderi previzionate ale 
cererii de formare 

profesională pentru 
2013-2020, Sălaj (%) 

Observaţii 
(referitoare la situaţia 

din judeţ) 

Comerţ 15,2 6,0 Mai există 2 şcoli 
acreditate 

Economic 10,7  
 

13,6 Mai există 5  şcoli 
acreditate 

Industrie 
alimentară 

1,9  
 

1,8 Mai există 1 şcoală 
acreditată 

Industrie textilă și 
pielărie 

15,1  
 

7,0 Mai există 5  şcoli 
acreditate 

Turism şi 
alimentaţie 

3,1  
 

8,2 Mai există 1 şcoală 
autorizată 

Protecţia mediului 6,4  
 

2,0 Mai există 1 şcoală 
acreditată 

 
NOTĂ: diferenţele dintre ponderile cererii de formare profesională la nivelul judeţului, adoptate 
în CLDPS, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional în cadrul studiului 
previzional, sunt justificate în baza urmatoarelor considerente:  
- în domeniul Comerţ, piaţa muncii este în prezent suprasaturată, numărul magazinelor de tip 
super şi hipermarket este foarte mic iar numărul firmelor de formare profesională a adulţilor 
autorizate pentru meseriile din domeniul comerţ este mare. Aceste aspecte justifică ţinta stabilită 
în cadrul CLDPS Sălaj.  
- în Industria textilă şi pielărie, cererea de forţă de muncă se află în scădere continuă. 
-în domeniul Turism şi Alimentaţie, piaţa poate absorbi forţă de muncă calificată, unităţile 
turistice din judeţ înregistrând un ritm de creştere constant. Un alt factor care justifică abatere este 
potenţialul turistic al judeţului, cu tendinţă de valorificare şi dezvoltare.  
- în domeniul Resurse naturale şi protecţia mediului, abaterea de la ţinta previzionată pentru 
regiune se datorează inexistenţei cererii de forţă de muncă din partea angajatorilor din judeţul 
Sălaj pentru calificările din acest domeniu (sursa : PLAI 2018-2025). 
 
Implicații pentru ÎPT 

Concluzii Implicații pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 
 

Scăderea ratei de ocupare  
rata şomajului peste media 
la nivel naţional,  
şomajul ridicat al tinerilor 
şi şomajul de lungă durată  

Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile 
pieţei muncii.  
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor  
Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din 
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi cu scopul adaptării 
la cerinţele pieţei muncii.  
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 învăţământului 
profesional şi tehnic – prioritate permanentă a managementului 
şcolar.  
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Concluzii Implicații pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 
 

Participarea scăzută a 
forţei de muncă în 
programe de formare 
continuă  
 

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi 
pentru:  
- creșterea nivelului de calificare a capitalului uman și formarea de 
noi competențe pentru adaptarea la schimbările tehnologice și 
organizaționale ; 
- adecvarea calificării la locul de muncă ; 
- reconversia profesională în funcție de nevoile pieței muncii ; 
-recunoașterea și valorificarea în experiența profesională șia 
competențelor dobândite pe cale formală și informală ; 
- diversificarea ofertei de formare și adaptare la nevoile grupurilor 
țintă (ex. programe de formare la distanță, consultanță, etc.) 

Evoluţiile sectoriale în 
plan ocupaţional, analizele 
şi prognozele privind 
evoluţia cererii şi ofertei 
de forţă de muncă  
 

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, 
corelată la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean 
(PLAI), unitate şcolară (PAS)  
Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi 
nevoile de calificare  
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională 
iniţială prioritare pentru dezvoltarea regională.  
Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări 
profesionale, grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte 
nevoile de forţă de muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi 
ale economiei naţionale (descrise în termeni de CAEN sau COR)  
Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă 
la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la 
un nivel superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Dezvoltarea 
resurselor umane ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-
angajatori. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor şi a unor 
parteneriate durabile şcoală-angajatori.  

 
 
IIII..11..44..  ÎÎnnvvăățțăămmâânnttuull  pprrooffeessiioonnaall  șșii  tteehhnniicc  ddiinn  jjuuddeețț  

 
A. Contextul European 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-
26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010.  
Priorităţi:  
Creştere inteligentă:  
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare.  
Creştere durabilă:  
Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice.  
Creştere inclusivă  
Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială.  
Ţinte:  
 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% ; 

  Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare ; 

  Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10; cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie 
absolvenţi de învăţământ terţiar ; 
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  “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a 
ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 
energetice, comparativ cu 1990 ; 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie. 
Raportul de progres Europa 2020 din ianuarie 2011 evidenţiază următoarele aspecte:  
- ţinta pentru reducerea ratei de abandon școlar timpuriu la sub 10% la nivelul UE nu poate 

fi atinsă în baza ţintelor stabilite la nivel naţional de către statele membre (se estimează o 
rată de 10,5%) ; 

- ţinta de majorare a procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, 
absolvenți ai învățământului terțiar sau echivalent, până la cel puțin 40% nu va putea fi 
îndeplinită pe baza ţintelor naţionale asumate de statele membre (se estimează o pondere 
de 37,3%)  

Analizele demografice arată că la nivelul Uniunii Europene în perioada 2000-2015 va fi necesară 
asigurarea unui milion de cadre didactice calificate pentru învăţământul primar şi secundar. 
Părăsirea sistemului de educaţie de către 50% din numărul actual de cadre didactice va constitui o 
serioasă problemă pentru ţările Uniunii Europene în sensul formării, motivării şi reţinerii 
personalului didactic calificat în sistemul educaţional. 
 
BB..  CCoonntteexxttuull  nnaațțiioonnaall  
  Noua lege a educaţiei accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea 
educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai 
flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate prin alternative educaţionale, 
introducerea unor noi mijloace de selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor de 
învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi corelarea acesteia cu 
cerinţele pieţei forţei de muncă. 
Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2015  
Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea 
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite 
pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 milioane 
persoane. 
- Dezvoltarea durabilă– temă orizontală în programele sectoriale 2007-2013 şi integrată în 
obiective specifice ale POSDRU  
- Înternalizarea în sistemul de educaţie şi formare profesională a principiilor şi obiectivelor 
dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinte, aptitudini şi deprinderi 
necesare existenţei şi performantei personale în lumea modernă  
- Educaţia pentru dezvoltare durabilă, în toate programele de pregatire, de la stiintele naturii 
la practicile responsabile ale civismului şi de la sustenabilitatea productiei şi consumului în raport 
cu resursele la insusirea principiilor diversitatii culturale, ale bunei guvernari şi statului de drept.  
- Conţinuturi tematice transversal integrate în sisteme educaţionale formale, non-formale şi 
informale pe 3 dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economică. 
Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2020  
Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate 
unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010.  
Direcţii strategice de acţiune:  
- Restructurarea ciclurilor de învăţămant şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie 
de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie 
asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi 
mobilitatea ocupatională.  
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- Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii; 
crearea reţelelor de cooperare care să includa parteneriatele public-privat în conditiile 
descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare;  
- Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea resurselor 
umane pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi 
anticipative şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale şi 
personale.  
- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare 
dobândite în contexte non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real la centre de 
validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte  
- Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de 
invăţare permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani.  
- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate de a se 
adapta competitiv pe piata muncii din UE.  
- Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor 
elevilor/studenţilor  
- Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea 
egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate.  
- Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale, 
transfrontaliere. 

 
CC..  CCoonntteexxttuull  jjuuddeețțeeaann  
Obiectivul general:  Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin TVET şi dezvoltarea 
ofertei educaţionale pentru adulţi: 
Priorități:  
1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic  
2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  
3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET)  
4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi  
5. Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de șanse în TVET  
6. Corelarea între învățământul universitar şi invatamantul profesional şi tehnic  
7. Creşterea rolului CLDPS ca structură consultativă pentru probleme de educaţie.  
Indicatori demografici privind educația 

Din datele demografice la nivel de judeţ, se constată o scădere accentuată a populaţiei 
şcolare, scăderea cea mai semnificativă se înregistrează în perioada 2005-2020 la grupa de vârstă 
între 10-24 ani. Ca urmare a scăderilor demografice, trebuie luate o serie de măsuri compensatorii, 
cele mai eficiente pot fi considerae:  

 creşterea ratei de cuprindere;  
 prevenirea abandonului şcolar;  
 oferte de formare profesională pentru adulţi. 

Numărul de elevi care revin unui cadru didactic 
Reprezintă numărul elevilor raportat la numărul cadrelor didactice într-un anumit an 

școlar. Indicatorul este utilizat pentru a măsura nivelul resurselor umane alocat, în raport cu 
numărul elevilor. Din analiza realizată la nivel de județ, rezultă că media raportului la nivel 
profesional și liceal a avut un trend crescător (PLAI 2016-2020). 
Resursele umane din învățământul profesional și tehnic 

În ce priveşte oferta de personal care sprijină învăţământul profesional și tehnic judeţul 
Sălaj dispune de un număr mare de cadre didactice calificate, număr mic de cadre didactice 
necalificate în sistem şi din ce în ce mai puţine cadre didactice care nu participă la programe de 
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formare continuă. Având în vedere că populația școlară este în scădere, ce determină implicit 
scăderea normelor didactice, obligă sistemul de învățământ la identificarea și planificarea unor 
măsuri: 

 mobilitate în cadrul sistemului; 
 reconversie profesională. 

Trebuie luate măsuri în ce privește actualizarea competențelor de specialitate cu accent pe 
noile tehnologii și schimbările organizaționale din mediul economic. 
Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic 

Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic se realizează atât la nivel de 
sistem, cât și la nivel de furnizor și se bazează pe Cadrul Național de Asigurare a Calității 
(CNAC). Începând cu anul școlar 2009- 2010 se aplică Ordinul MEC nr. 6308/ 2008 și HG nr. 
1534/2008 privind aprobarea standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru 
evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar. 

 
 

IIII..22..  AANNAALLIIZZAA  MMEEDDIIUULLUUII  IINNTTEERRNN  
  

Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău promovează competența și valoarea umană și 
profesională în mod explicit şi eficient prin obiective clare, programe și activităţi adaptate 
specificului școlii. 
 
IIII..22..11..  RReessuurrsseellee  uummaannee  

 
Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizaţii, în noua societate 

informaţională capitalul uman înlocuind capitalul financiar ca resursă strategică. Succesul unei 
organizaţii, gradul de competitivitate al acesteia pornesc de la premisa că oamenii sunt bunul cel 
mai de preţ al organizaţiei. Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit care trebuie 
înţeles, motivat şi implicat cât mai deplin în realizarea obiectivelor organizaţiei.  

  

IIII..  22..11..11..  EElleevviiii    
 
Politica de recrutare a elevilor:  
Numărul claselor de început realizate în anul școlar 2020 - 2021:  

 clasa a IX-a, învățământ liceal zi- o clasă 
 clasa a IX-a, învățământ profesional de stat- 3 clase 
 clasa a XI-a, învățământ liceal seral- 2 clase 
 anul I PL- învățământ postliceal- 1 clasă 

Numărul  total de elevi  din ultimii ani: 
* 2011-  2012    962 
* 2012-  2013    817 
* 2013-  2014    661 
* 2014-  2015   677 
* 2015-  2016   629 
* 2016-  2017            611 
* 2017-  2018            588 
* 2018-  2019   581 
* 2019-  2020   552 
* 2020-  2021            530 
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Deşi managementul şcolar a asigurat o ofertă şcolară complexă, cadre didactice calificate, 
bază materială corespunzătoare, graficul arată o curbă descendentă a elevilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Grafic 2.1.1. Evoluția numărului de elevi 

Număr clase realizate după aprobarea planului de școlarizare:  
 2011- 2012  41 
 2012- 2013  38 
 2013- 2014 30 
 2014- 2015 30 
 2015- 2016 30 
 2016- 2017 29 
 2017- 2018 27 
 2018- 2019 25 
 2019- 2020 23  
 2020- 2021        22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafic 2.1.1.2. Evoluția numărului de clase 
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Comparând numărul de clase și efectivele de elevi pe ultimii ani școlari, se constată următoarele: 
 a scăzut numărul claselor, scădere semnificativă începând cu anul școlar 2006- 2007; 
 s-a înregistrat o scădere a numărului de clase în anul școlar 2019-2020 comparativ cu anul 

școlar precedent, însă o creștere a numărului mediu de elevi/ clase față de anul școlar 
precedent 

 a scăzut numărul claselor de liceu curs zi; 
 se menține interesul elevilor pentru învățământul seral și postliceal; 
 crește numărul claselor de învățământ profesional, atât cu predare în limba română cât și 

maghiară. 
Statisticile prezentate, reliefează o imagine sintetică ușor de urmărit, de la care se pot construi 
analize pe diferite aspecte pentru a se putea contura un proiect de viitor pentru atragerea unui 
număr mai mare de elevi spre școala noastră în condițiile în care școlarizăm elevi în domenii 
cerute de piața muncii. 
Situația la învățătură 
A existat o preocupare constantă în vederea atingerii standardelor prevăzute  de programele 
şcolare prin promovarea unor strategii interactive de predare-învăţare, fiind valorificate metode 
activ-participative. 
Au fost utilizate diferite tipuri de evaluare-predictivă, de progres, sumativă, existând la nivelul 
fiecărei catedre instrumente de măsurare a nivelului de cunoştinţe, a standardelor atinse. Au fost 
realizate analize comparative între notele obţinute la examenele naţionale şi cele obţinute la clasă 
şi la testele iniţiale, concluziile materializându-se în măsuri remediale la nivelul fiecarei clase. 
Rata de absolvire la fârșitul anul școlar 2018- 2019 a fost de  94,98 %. 
   

Procente de promovabilitate perioada 2010 – 2019 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015- 
2016 

2016-2017 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019- 2020 

94,60% 93,06% 93,59% 90,5% 93,7 % 97,10 % 96,13 % 94,98 % 95,44 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În majoritatea situațiilor elevii cu rezultate slabe și cu absențe sunt nesupravegheați de părinți, 
provin din familii dezorganizate lipsind interesul familiei pentru educația copiilor, părinții plecați 
al muncă în străinătate, elevi singuri sau în grija fraților, bunicilor sau altor rude care nu pot avea 
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un control prea mare asupra lor. Un alt fenomen îngrijorător este acela al copiilor instituționalizați, 
care a luat amploare, începând cu anul școlar 2016-2017. Acești copii au folosit ca revoltă la ceea 
ce li s-a întâmplat absenteismul, dar și comportamentele indezirabile din timpul activităților 
educative.  
La nivel de unitate școlară, datele statistice privind elevii aparținând grupurile dezavantajate se 
prezintă astfel: 

Elevi aparținând grupurilor 
dezavantajate 

Anul școlar 
2017- 2018 

Anul școlar 
2018-2019 

Anul școlar 
2019-2020 

Anul școlar 
2020-2021 

Elevi care trăiesc în familii monoparentale 84 90 58 42 
Elevi din familii cu nivel economic scăzut, 
care beneficiază de bursă socială, bursă 
rurală 

58 
elevi cu bursă 

socială din care 
43 burse rurale 

88 
elevi cu bursă 

socială din 
care 79 burse 

rurale 

81  
cu bursă 

rurală 

76 elevi cu 
bursă socială 
din care 61 cu 
bursă rurală 

Elevi având unul sau ambii părinți care 
lucrează în străinătate 

61 60 52 49 

Elevi instituționalizați sau în plasament 
familial 

22 20 13 10 

Elevi cu cerințe educaționale speciale 4 3 7 3 
Elevi care trăiesc în zone rurale sau alte 
zone în care nu există școli în proximitate 

297 316 284 350 

 
Examenele naționale 
A. Examenul național de bacalaureat 2020 

Rezultatele elevilor la examenului de bacalaureat 2019- proba scrisă 
Sesiunea Nr. 

candidați 
înscriși 

Nr. candidați 
prezenți 

Promovabilitate 
după contestații 

% 
Iunie- iulie 2020 

 89 83 12.05 

August- septembrie 
2019 43 29 17.24 

 
Procentul de promovabilitate la Examenul național de bacalaureat  2015- 2019 

Anul  Număr candidați 
prezenți 

Număr candidați 
reușiți 

Rata de 
promovabilitate 

2015 130 34 26,15 
2016 108 22 20,37 
2017 74 21 28,37 
2018 57 14 24,56 
2019 78 20 25,64 
2020 85 15 17.64 

Scăderea procentului de promovabilitate la bacalaureat în ultima perioadă, se datorează motivației 
scăzute, dar în mare parte nivelului de pregătire al elevilor care intră în sistem în clasa a IX-a.  
 
B. Examenul de certificare a competențelor profesionale  
a. Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului liceal, 
filiera tehnologică- nivel 4, s-a desfășurat conform cu legislația în vigoare, Ordin nr. 4322 din 22 
mai 2020 privind modificarea și completarea OMEN nr. 4434/29.08.2014- informații referitoare 
la calificări, număr de candidați înscriși: 
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Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 
tehnologică, 2020 

Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin

Organizator 

banqueting 50 27 50 27 50 27 10 8 28 15 12 3 0 0 0 0

50 27 50 27 50 27 10 8 28 16 12 3 0 0 0 0TOTAL GENERAL 

din care cu calificativ

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător

Calificarea 

profesională 

Număr candidați

Înscriși Prezenți
Admiși

Respinși
Total Feminin

 
 
Examenul de nivel 3 s-a desfășurat cu respectarea  Ordinului nr. 4321 din 22 mai 2020 privind 
modificarea și completarea OMEN nr. 4435/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor 
învăţământului profesional cu durată de 3 ani , pentru anul școlar 2019- 2020. 
Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului profesional, 

sesiunea iulie 2020 

Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin

Comerciant vânzător 7 3 7 3 7 3 2 0 3 2 2 1 0 0 0 0
100%

Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație - ROM

25 12 25 12 25 12 10 4 15 8 0 0 0 0 0 0
100%

Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație - MGH

18 10 18 10 18 10 8 6 8 2 2 2 0 0 0 0
100%

Bucătar 12 9 12 9 12 9 7 6 4 2 0 0 1 1 0 0
100%

Cofetar-patiser 10 4 10 4 10 4 2 2 6 1 2 1 0 0 0 0
100%

93 56 93 56 93 56 31 20 47 24 14 11 1 1 0 0
100%

Procent 

de 

promovab

ilitate

Calificarea profesională 

Număr candidați

Înscriși Prezenți

Admiși

Respinși

Total Feminin

din care cu calificativ

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător

TOTAL
 

Examenul de certificare a calificării absolvenţilor învățământului postliceal, nivel 5, 
sesiunea  iulie 2020, calificarea Agent comercial, s-a desfășurat conform Ordinului nr. 4494 
din 10 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ 
superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014. 

Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învățământului postliceal, 
nivel 5, sesiunea  iulie 2020, calificarea Agent comercial 

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B

1. Comerț Agent comercial 11 10 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0

Rural Urban RuralRural Urban Rural Urban Rural Urban

PROMOVAŢI RESPINŞI Promovabilitate 

(%)Calificare 

profesională

ÎNSCRIŞI
Domeniul

Nr. 

crt.

PREZENŢI ABSENŢI

Urban Rural Urban

 
 

Inserția profesională a absolvenților învățământului liceal- promoția 2019- 2020 
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Inserția profesională a absolvenților învățământului profesional de stat, promoția 2019-2020 

 

 

  
IIII..  22..11..22..  IInnffoorrmmaațțiiii  pprriivviinndd  ppeerrssoonnaalluull  aannggaajjaatt  
Încadrarea cu personal s-a realizat în conformitate cu legislația în vigoare, prin oferta 
educațională aferentă anului școlar 2020- 2021 numărul de posturi/ personal se prezintă astfel: 

Forma de învățământ 
 

Personal didactic Personal didactic 
auxiliar 

Personal nedidactic 

Posturi Personal Posturi Personal Posturi Personal 
TOTAL 39.47 43 12 11 23 20 

N
iv

el
 

Profil 
Specializare/ 

calificare 
profesională 

Nr. 
absolvenți 
(distinct 
pe nivel, 
profil și 

calificare) 

 
Continuă studiile 

Angajați  
Înregistr. 
În șomaj 
AJOFM 

 
 

 

 
Alte 

situații postliceal universitar în 
specializarea
/ calificarea 
dobandită 
prin studii 

în altă 
calificare 

L
ic

eu
 

Real 
Științe ale naturii 

XII A 
18 

2  
(postliceal 

sanitar) 
0 0 5 6 5 

În
vă

ță
m

ân
t 

li
ce

al
  

N
iv

el
 d

e 
ca

li
fi

ca
re

 4
 

Servicii 

Organizator 
banqueting   

XII B 
24 4 2 5 5 3 6 

XIII A seral 23 2 0 6 11 0 4 

XIII B seral 16 3 0 4 4 0 5 

 
 

Nivel 

 
Profil/ 

Domeniul 
de pregătire 

 
Specializare/ 

calificare 
profesională 

Nr. 
absolvenți 

 
Nr. absolvenți 
care continuă  
studiile liceu 

zi/ seral 

Nr. 
absolvenți  

care lucrează 
în domeniul 

studiat 

Nr. absolvenți 
care lucrează 

în alt domeniu 
Șomaj 

Alte situații  
(se va 

specifica) 

În
vă

ță
m

ân
t p

ro
fe

sio
na

l  
(n

iv
el

 3
 d

e 
ca

li
fi

ca
re

) 

Turism si 
alimentație 

Ospătar (chelner) 
vânzător în unități 
de alimentație  

25 16 

4 
(3 elevi sunt 
înscriși și la 

seral) 

4 
(2 elevi sunt 
înscriși și la 

seral) 

5 1 

Bucătar + cofetar-
patiser 

22 
5  

(2 liceu zi și 3 
la seral)  

2 4 8 3 

Ospătar (chelner) 
vânzător în unități 
de alimentație 
(secția maghiară) 

18 
9  

(4 la liceu zi și 
5 la seral) 

4 5 0 0 

Comerț 
 
 

Comerciant vânzător 
(maghiară) 7 

2  
( seral) 

2 3 0 0 

 
N

iv
el

 

 
Profil/ 

Domeniul 
de 

pregătire 

 
Specializare/ 

calificare 
profesională 

Nr. 
absolvenți 

 
Nr. absolvenți 
care continuă 

studiile la 
nivel 

universitar 

Nr. 
absolvenți  

care 
lucrează in 
domeniu 

Nr. 
absolvenți  

care 
lucrează in 
alt domeniu 

Șomaj  
Alte situații 

(se va 
specifica) 

În
vă

ță
m

ân
t  

po
st

li
ce

al
 

ni
ve

l 5
 

Servicii/ 
Comerț 

 
 

Agent 
comercial 

 

21 
cu examen 

de 
absolvire 

 11 6 0 4 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 
 

3 36 2 1 - 1 
   
Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime debutant 3-5 ani 6-10 
ani 

11- 15 
ani 

16-20 
ani 

21-25 
ani 

26-30 
ani 

Peste 
30 

în învăţământ 2 1 2 4 14 5 7 8 

în unitate 4 5 2 5 18 3 4 0 

 
Analiza comparativă pe ani școlari 

Anul școlar 
 

Personal didactic Personal didactic 
auxiliar 

Personal nedidactic 

2016-2017 51 11 22 
2017- 2018 47 11 22 
2018- 2019 43 10 23 
2019-2020 43 11 23 
2020-2021 43 11 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalul didactic angajat în anul școlar 2020- 2021: 43 cadre didactice, din care 35 cadre 
didactice cu norma de bază în unitate (titulari), 3 titulari cu norma de bază în altă unitate, 5 cadre 
didactice cu norma parțială (completare normă, plata cu ora). 
Gradul de acoperire cu personal didactic: număr personal didactic / număr posturi (norme) : 43/ 
40,30 
Gradul de acoperire cu personal calificat: număr personal  didactic calificat / număr total cadre 
didactice (%): 97,67 % 
Comparând  situaţia acoperirii cu personal didactic calificat, respectiv necalificat, se constată o 
evidentă stabilitate a încadrării cu personal didactic calificat, ceea ce este în măsură să susţină 
efectiv realizarea programului de politică educaţională. 
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Distribuția privind profesorii metodiști, autori de curriculum, formatori  
-    Număr profesori membri în Comisii Naționale de Specialitate- 2 
-    Număr profesori membri în Consiliul Consultativ -4 
-    Număr profesori metodişti: 4  

din care -de cultură generală : 3 
   -de specialitate: 2 

- Număr de profesori autori de curriculum și SPP (ultimii 5 ani) : 2 
- Număr de profesori formatori naţionali/regionali : 2 
Personalul didactic auxiliar- 11 persoane din care un secretar șef, un informatician, un laborant, 
un bibliotecar, administrator financiar, administrator patrimoniu, 2 pedagogi și 2 supraveghetori 
de noapte.  
Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor: 
- procentul de acoperire cu personal didactic auxiliar calificat (din numărul total al personalului 

didactic auxiliar): 100 %; 
Personalul nedidactic- 23 persoane din care: 1 magaziner, 12 îngrijitori, 7 muncitori și 3 portari. 
Numărul de personal este la nivelul normativelor privind  încadrarea categoriei respective de 
personal. 
 
  
IIII..  22..22..    CCuurrrriiccuulluumm--uull  şşii  tteehhnnoollooggiiaa  ddiiddaaccttiiccăă  
 

Obiectivele care decurg, având în vedere principiile şi opţiunile şcolii se regăsesc în 
proiectarea curriculară, în distribuirea şi gestionarea timpului de învăţare. 
II. 2.2.1. Obiective şi priorităţi curriculare  
Curriculumul  şi calitatea managementului şcolar 

Personalul şcolii înţelege şi acceptă planul de dezvoltare al şcolii conform cu cerinţele 
comunităţii locale şi a pieţei muncii din zonă, politicile şi strategiile adoptate în acest sens. 
Membrii colectivului sunt antrenaţi şi contribuie la modernizarea bazei materiale din cabinetele 
şcolare la aplicarea corectă a Curriculumului Naţional. Există un sistem foarte organizat de 
valorizare a activităţii fiecărui membru al echipei manageriale, fapt care duce la preocuparea celor 
doi directori ai şcolii pentru gestionarea problemele curente, atât de ordin administrativ cât şi 
pentru calitatea demersului didactic. Managerii de subsisteme sunt folosiţi la parametrii normali, 
sistemul de muncă în echipă preconizat de cei doi directori este valorificat. Comisiile metodice 
sunt preocupate de calitatea activităților din unitate, de valorificarea experiențelor pozitive și 
gestionarea situațiilor neprevăzute. 

Pentru menţinerea calităţii managementului şcolar e necesar şi în continuare evaluarea 
impactului formării continue în dezvoltarea personalului, a curriculum-ului, a progresului realizat 
în procesul educaţional, la  toate profilurile şi formele de învăţământ. 
Şcoala a elaborat curriculum în dezvoltare locală, în parteneriat cu agenţii economici sau cu alte 
instituţii interesate 

Oferta şcolii în ultimii ani s-a bazat atât pe cerinţele pieţei muncii din municipiul Zalău, 
cât şi menţinerea profilelor tradiţionale. Şcoala furnizează elevilor un curriculum echilibrând 
cerinţele celui naţional cu cel local. Curriculum-ul local (la decizia şcolii) se bazează pe 
resursele materiale ale şcolii, pe disponibilităţile în acest sens ale cadrelor didactice. Conţinutul 
acestuia se stabileşte în Consiliul de Curriculum al şcolii, având ca punct de plecare nevoile 
identificate de profesori în activitatea la clasă, luând în considerare experienţa şcolii în aplicarea 
noului Curriculum Naţional. Curriculum de dezvoltare locală presupune participarea mai multor 
factori implicați în procesul educației: cadre didactice, elevi participanți, parteneri sociali, 
autorități publice locale, având un rol important în învățământ datorită responsabilității și 
angajamentelor pe care le au față de cetățeni.  
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Pentru anul școlar 2020- 2021 s-au revizuit programele de CDL pentru clasele a IX-a și a 
X-a liceu, învățământ profesional, respectând Ordinul MEN nr.3914 din 18.05.2017 și au fost 
revizuite CDL-urile pentru clasele a XI-a, liceu, învățământ profesional, clasa a XII-a, liceu, 
respectând Ordinul MEN nr.3502 din 29.03.2018.  

Calitatea activităţii personalului didactic 
Profesorii încadraţi întocmesc şi utilizează documente de planificare în concordanţă cu 

cerinţele curiculumului naţional şi local, ele sunt respectate pe parcursul activităţii didactice, iar 
calitatea acestora corespunde cerinţelor proiectării unui proces de învăţare formativ, furnizând 
activităţi diferenţiate, care ţin cont de nivelul diferit de dezvoltare şi percepţie la care se află elevii 
din diferite clase. Strategiile de predare utilizate sunt in general de tip euristic, fiind alese în 
conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile. Nivelul acceptabil al standardelor atinse de 
elevi conduce la un ritm de lucru lent, determinând astfel o eficienţă si un randament şcolar mai 
scăzut al procesului de învăţare. Activităţile de învăţare se realizează în cabinete şi laboratoare de 
specialitate, dotarea şi baza materială a şcolii fiind valorificată cu eficacitate, resursele sunt 
utilizate eficient, elevii având acces la acestea. 
 Desigur ca o diversificare a activităţilor de învăţare cu accent pe cele activ participative, 
formative, şi practicarea unui management al clasei care să asigure utilizarea eficace a tuturor 
resurselor (de timp, spaţiu, materiale şi umane), asigurarea unui climat de colaborare, nu numai 
elev profesor ci şi elev-elev, la toate activităţile practice, îndeosebi la instruire practică ar conduce 
la o creştere a randamentului şcolar.   
  
IIII..  22..22..22..      OOrrggaanniizzaarreeaa  rraaţţiioonnaallăă  aa  pprrooggrraammeelloorr  ddee  ssttuuddiiii  
 

Proiectarea curriculară primeşte un plus de relevanță şi fundamentare prin luarea în 
considerare a factorului timp. Curriculum-ul săptămânal nu este o sumă de traiecte desenate izolat 
de fiecare profesor în parte, creându-se astfel suprapuneri de timp, supraîncărcare sau risipire a 
acestuia; el este o chestiune de proiectare în comun, multinivelară şi pluridirecțională.  

Timpul, ca resursa educativă, constituie o problemă de îmbinare, de combinare a diferitelor 
ipostaze ale timpului trăit de către partenerii educaţionali (elevi, profesori, părinţi). Atenţia faţă de 
timp s-a  concretizat prin următoarele acţiuni: 

1. organizarea programului zilnic în funcţie de ritmurile crono-biologice plasând activităţile 
grele sau uşoare în cele mai oportune momente. 

2. eficientizarea modulării şi mobilităţii timpilor şcolari (de predare, de învăţare, de repaus) 
la nivelul săptămânii, semestrului, anului şcolar, prin potenţarea valenţelor formative ale 
respectivelor alternanţe. 

3. modularea timpului de predare-învăţare în perspectiva realizării unor parcursuri 
individualizate, diversificate, personalizate. 
Amenajarea si utilizarea timpului şcolar nu trebuie sa domine actul de învăţare sau să fie în 

contrasens cu aşteptările acestuia. Structura temporală poate deveni un aliat şi un facilitator al 
bunei educaţii daca aceasta se mulează pe ritmicitatea specifica şi multiplă a  actorilor atraşi în 
acest proces.  

 
Întocmirea orarului 

 

Graficele orare sunt elaborate de către Comisia pentru elaborarea orarului școlii numită 
prin decizia directorului. Directorul verifică fiecare versiune de grafic, îl aprobă prin semnătură și 
aplicarea ștampilei şi stabilește persoana care răspunde de arhivarea acestuia.  

Orarul respectă planurile cadru și planurile de învățământ pentru fiecare formă de 
învățământ și specializare.  
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La începutul anului școlar (cu revizuire la începutul semestrului II, dacă este cazul) se 
stabilește un grafic privind derularea stagiilor de instruire practică în funcție de care vor fi 
realizate versiunile de orar pe parcursul anului. 

Orarului se afișează în sala profesorală și la panoul pentru elevi. 
 

IIII..  22..22..33..  TTeehhnnoollooggiiaa  eedduuccaaţţiioonnaallăă  
 
 Principalele direcţii în materie de predare şi învăţare sunt: 
-   strategii didactice diverse şi specifice fiecărei discipline didactice predate. Profesorii sunt  

preocupaţi de aplicarea unor strategii didactice moderne de predare şi evaluare: munca pe 
echipe, evaluarea de tip portofoliu, autoevaluarea; 

- se folosesc rezultatele evaluării pentru motivarea elevilor şi pentru acordarea de sarcini de 
lucru adecvate nivelului individual de pregătire; 

- există preocupări speciale pentru formarea de cunoştinţe şi priceperi motrice, pentru pregătirea 
elevilor în cadrul activităţilor extracurriculare, sunt pregătite echipe sportive ale şcolii;  

- se utilizează o gamă variată de itemi, realizând evaluări sumative eficiente care oferă 
posibilitatea ridicării standardului educaţional atins de elevi. 

- promovarea  metodelor de predare, predominant cele activ-participative; 
- se adaptează conţinutul ştiinţific al lecţiei la nivelul de înţelegere al elevilor, abordând în mod 

diferenţiat conţinuturile ştiinţifice şi corelând teoria cu practica; 
- evaluarea se face prin autoevaluare şi coevaluare, permiţând elevilor să-şi corecteze  greşelile 
- se ia în considerare nevoile speciale ale elevilor, integrându-i în grupe, familiarizându-i cu 

munca în echipă şi responsabilizându-i; 
- strategiile didactice urmăresc antrenarea elevilor în activităţi formative în perechi, accesul 

elevilor la informaţie este asigurat prin resursele utilizate şi apelul la transdisciplinaritate; 
- se utilizează tehnici moderne şi interactive de predare; 
- valorificarea modalităţilor nonformale de educaţie se face prin antrenarea elevilor în 

concursuri şcolare şi olimpiade, în activităţi culturale şi sportive şcolare şi extraşcolare. 
 
IIII..  22..22..  44..  AAccttiivviittaatteeaa  ppeeddaaggooggiiccăă  şşii  şşttiiiinnţţiiffiiccăă  
 
 

Organizarea catedrelor şi a colectivelor (comisiilor) metodice: 
Catedrele sunt constituite din mai multe discipline înrudite din punct de vedere al conţinutului şi 
finalităţii lor. În unitate funcţionează  comisii cu caracter permanent și temporar. 
Comisiile cu caracter permanent care funcționează în unitate în anul școlar 2020- 2021 sunt 
cele precizate în R.O.F.U.I.P. la articolul 79 (2) cu atribuțiile prevăzute în aliniatul (3): 
1.Comisia pentru curriculum: 
 Comisia metodică Limbă și comunicare; 
 Comisia metodică Matematică și științe; 
 Comisia metodică Om și societatea- Educație fizică și sport; 
 Comisia metodică - Alimentație publică - Protecţia mediului; 
 Comisia metodică – Economic –TIC și Informatică. 

2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație (CEAC); 
4. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 
5. Comisia  de monitorizare a sistemului de control intern managerial (SCIM); 
6. Comisia de prevenire și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în  mediul 
școlar și promovarea interculturalității; 
7. Comisia pentru programe si proiecte educative școlare și extrașcolare. 
Comisiile cu caracter temporar care au funcționat în Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, 
Zalău:  
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1. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică; 
2. Comisia pentru programe, proiecte și activități educative școlare și extrașcolare; 
3. Comisia pentru proiecte europene; 
4. Comisia de întocmire a orarului și a serviciului pe şcoală; 
5. Comisia pentru revizuirea Regulamentului intern; 
6. Comisia pentru ”Bani de liceu” și burse școlare; 
7. Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale; 
8. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei și notării elevilor; 
9. Comisia pentru combaterea absenteismului şi abandonului; 
10. Comisia pentru sprijinirea activităţii din internat; 
11. Comisia pentru promovarea şcolii în județ; 
12. Comisia pentru Strategia Naţională de Acţiune Comunitară; 
13. Comisia de disciplină și cercetare disciplinară; 
14. Comisia pentru salarizare; 
15. Comisia SIIIR. 
16. Comisia de elaborare a codului de etică. 
 
Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de perfecţionare: 
Cadrele didactice din liceul nostru s-au preocupat permanent de perfecționare și formare continuă, 
participând la diferite cursuri de formare, la cercuri pedagogice si consfătuiri. 
Formarea continuă prin participarea la activități/ cursuri de formare și perfecționare  
Nr. 
crt. 

Cursuri de formare și perfecționare 

1. Cultura emoțională în cariera didactică (noiembrie 2019) 
2. Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă (decembrie 2019) 
3. Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă (decembrie 2019) 
4. Program postuniversitar Management educațional (mai- octombrie 2019) 
5. Metodistul ISJ – partener  în procesul de îmbunătăţire a calităţii inspecţiei şcolare" 

(noiembrie 2019) 
6. Educație nonformală si tehnici alternative de învățare (octombrie-noiembrie 2019) 
7. Managementul comunicării în mediul didactic (noiembrie 2019) 
8. Program de formare continuă- Dezvoltarea profesională în domeniul educației 

incluzive/speciale (decembrie 2019- februarie 2020) 
9. Programul  de formare  „Management educațional si dezvoltare în cariera” (12.02- 

19.03.2020) 
10. CRED - curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (11.06-23.07.2020) 
11. Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei de elevi (01- 13.07.2020) 
12. Psihopedagogie specială școlară - program postuniversitar de formare și dezvoltare 

profesionala continuă (mai- octombrie 2019) 
13. Resurse educaționale și digitale pentru instruire online - program postuniversitar de 

formare și dezvoltare (iunie- iulie 2020) 
14. Profesor în online – curs de formare online (06-13 aprilie 2020) 
15. Profesor în online – curs de formare online (09-17 mai 2020) 
16. Învățare la distanță cu ajutorul Google Classroom și Microsoft TEAMS (septembrie 2020) 
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Selecția cadrelor didactice în organisme MEN și ISJ în anul școlar 2020- 2021: 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele cadrului 
didactic 

Comisia națională de specialitate/ consiliul 
consultativ 

 Aria curriculară/Disciplina 
1. Costache Rodica 1.Comisia națională de specialitate- învățământ 

profesional, liceal- filiera tehnologică și postliceal 
pentru domeniul turism și alimentație publică. 
2.Consiliul consultativ al directorilor 
3.Consiliul consultativ la nivel ISJ-Aria curriculară 
Tehnologii 

2. Rablău Claudia Comisia națională de specialitate- învățământ 
profesional, liceal- filiera tehnologică și postliceal 
pentru domeniul industrie textilă și pielărie 

3. Gaspar Hajnal Consiliul consultativ Aria curriculară Tehnologii 
4. Gârboan Sopronyi Reka Consiliul consultativ- Limba engleză 

Metodist- Limba engleză 
5. Groza Monica Metodist- Limba franceză 
6. Trănișan Iuliana Metodist- învățământ profesional și tehnic 
7. Dascăl Mirela (CJRAE Sălaj) Metodist- învățământ special și special integrat 

  
Participare la simpozioane, sesiuni, conferințe, ateliere de formare 
1. Atelierul de formare pentru evaluatorii de competențe profesionale în domeniul VET, CNDIPT 
și ANPCDEFP, 7-8 noiembrie 2019, Sinaia. 

2. Simpozion National  „The Role of the Language Teacher Shaped by the Cultural and Socio-Economical 
Context”, 15.10.2019, Colegiul National  „Gheorghe Șincai” Baia Mare. 

3. “Priorități și perspective pentru un mediu durabil” Ediția a VI-a  2020, organizat de 
COLEGIUL TEHNIC    ”C. D. NENIȚESCU”  BAIA MARE 
4. Conferința „Teatrul în educație” Cluj Napoca – 28.02.2020 – în cadrul proiectului „Teatrul în 
educație” – cod SIPOCA 168, SMIS111475 (Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA 
Competența face diferența!) 
5. Concursul Național de Comunicări Științifice "SOS – PRODUCȚIA DE ALIMENTE!" Baia 
Mare – aprilie 2020  
6. Simpozion: „Educația în familie – cei șapte ani de acasă” 04. 03. 2020 – publicare  articol: 
„Strategii de îmbunătățire a relațiilor dintre părinți și copii în cazurile de dificultăți la școală sau la 
copii/adolescenți cu deficiențe de învățare sau de relaționare cu ceilalți”- ISBN General 978-606-
987-052-5, ISBN Vol II 978-606-987-054-9, Studiu de specialitate „ Cei șapte ani de acasa”, Nr. 
17 - ISSN 2537-4893, ISSN –L 2537-4893 
7.Webinar Împreună Online: Utilizarea practică a Resurselor Educaționale Deschise. 
Recomandările UNESCO  6 august 2020 - Universitatea Politehnica Timișoara prin Centrul 
ID/IFR și e-Learning (CeL), IEEE România, Asociația EDEN.   
8. Conferința Internațională Arhitecții Educației – Cluj Napoca 16 noiembrie 2019, Fundația Noi 
Orizonturi 
9.Conferința Internațională Arhitecții Educației – Cluj Napoca 16 noiembrie 2019, Fundația Noi 
Orizonturi 
10. „Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță”, 
26.05.2020, organizat de Editura Didactică și Pedagogică S.A., EduMagic și Mozaik Education, 
cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. 
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IIII..  33..  FFiinnaannţţaarreeaa..  GGeessttiioonnaarreeaa  bbaazzeeii  mmaatteerriiaallee  
 
22..33..11..  PPrrooiieeccțțiiaa  bbuuggeettaarrăă  
 

Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău și-a desfășurat activitatea în cursul anului 
2019 în baza bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite, 
Primăria Municipiului Zalău – pentru sumele alocate din  bugetul local, activitatea autofinanțată și 
de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj pentru sumele alocate din bugetul de stat, conform legii.     
 Astfel, pe parcursul anului 2019, unitatea noastră de învățământ a avut aprobate 
următoarele bugete de venituri și cheltuieli: 
a. Sume alocate din  bugetul local  în suma finală de 505.810 lei, defalcate astfel: -lei 

 Total  505.810 
1. Secțiunea de funcționare - Cheltuieli curente 487.310 
1.1. Cheltuieli de personal 7.410 
1.2. Bunuri si servicii 417.480 
1.3. Asistență socială 15.430 
1.4 Alte cheltuieli – burse 48.470 
1.5 Plăți efect. în an precedent recuperate an curent -1.480 
2. Secțiunea de dezvoltare 18.500 
2.1. Reparații capitale 18.500 

 
Reparațiile capitale achitate în anul 2019 din bugetul local sunt în suma de 18.399 lei, 

reprezentând plăți efectuate pentru înlocuire rețea canalizare și apă subsol corp B școală. Toate 
plățile efectuate de Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău s-au încadrat în limitele 
disponibilităților bugetare aprobate.Toate plățile efectuate de Liceul Tehnologic ”Voievodul 
Gelu” Zalău s-au încadrat în limitele disponibilităților bugetare aprobate pentru activitatea de 
venituri proprii și a încasărilor realizate în cursul anului 2019. 
b. Sume alocate la activitatea autofinanțată: 
Conform profilului de activitate și patrimoniului existent, Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” 
Zalău obține venituri și din activități specifice (cămin-internat, cantină, închirieri spații, prestări 
servicii etc). În cursul anului 2019 unitatea noastră a avut un buget de venituri aprobat de 
ordonatorul principal de credite, Consiliul Local al Municipiului Zalău, defalcat pe tipuri de 
venituri, după cum urmează:  
Nr. 
crt. 

Capitol Buget aprobat 
 2019 

Încasări la 
31.12.2019 

 Venituri - TOTAL 458.130 414.184 
1. Venituri curente - TOTAL 397.000 353.057 
1.1 Venituri din concesiuni si închirieri 18.000 13.600 
1.2 Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine 371.000 332.747 
1.3 Taxe si alte venituri in învățământ 8.000 6.710 
2. Operațiuni financiare - TOTAL 61.130 61.127 
2.1 Sume din excedentul anului precedent secțiunea de 

funcționare 
61.130 61.127 

2.2 Sume din excedentul anului precedent secțiunea de 
dezvoltare 

0 0 
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Toate plățile efectuate de Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău s-au încadrat în limitele 
disponibilităților bugetare aprobate pentru activitatea de venituri proprii și a încasărilor realizate în 
cursul anului 2019. 
c. Sume alocate din  bugetul de stat  în suma finala de 6.240.696 lei, defalcate astfel (lei): 

 Total  6.240.696  
1. Secțiunea de funcționare - Cheltuieli curente 6.240.696  
1.1. Cheltuieli de personal 5.035.221 
1.2. Bunuri și servicii 433 
1.3. Asistență socială 107.791 
1.4 Alte cheltuieli – burse 946.706 
1.5 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 150.545 

 
Trebuie menționat faptul ca Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău, nu are datorii 

sau plăți restante față de  bugetele statului sau către furnizorii de materiale sau servicii, toate 
angajamentele bugetare și ordonanțările de plată din anul financiar 2019 încadrându-se în limitele 
bugetului aprobat și a deschiderilor bugetare efectuate de către ordonatorii principali de credite. 
 
IIII..22..33..22..  RReessuurrssee  mmaatteerriiaallee..  GGeessttiioonnaarreeaa  ((uuttiilliizzaarreeaa  ssppaațțiiuulluuii  ddee  îînnvvăățțăămmâânntt))  
 
1. Aspecte cantitative și calitative privind spațiul de învățământ 

- Numărul sălilor de clasă: 34 săli de clasă, 1993 mp suprafața estimată, 15 săli de clasă în 
corpul de clădire A și 19 săli de clasă în corpul de clădire B. 

- Cabinete, laboratoare, ateliere: 22 (fizică, chimie, biologie, informatică, laborator 3 D, 
alimentație publică, comerț, cabinet consiliere, cabinet medical, atelier textile și mecanic). 

- Sală și teren de sport: sala de sport 352 mp, terenul de sport 2400 mp. 
- Număr clase paralele/număr schimburi: 19 AM / 6 PM 
- Număr de schimburi pe zi:  2 (AM- liceu și învățământ profesional; PM- seral și postliceal) 
- Număr elevi/schimb maxim:  430 AM; 141 PM 
- m³ util/elev/schimb maxim:     18 
- m² curte/elev/schimb maxim:    9 
- Condiţii de iluminat: iluminat natural şi artificial cu becuri şi neoane 
- Condiţii de încălzire (temperatura medie în sălile de clasă / anotimp): 180 – 200 C 
- Starea grupurilor sanitare: bună 
- Starea mobilierului şcolar: bună 
- Starea echipamentelor din laboratoare: foarte bună 
- Existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare: Nr. 73 / 02.03.2017; VA 5685/08/02/2016 

(pentru bucătărie, sală de servit masa) 
- Autorizație  de funcționare din punct de vedere al protecției muncii nr. 1463 din 2003; 
- Autorizația de securitate la incendiu nr.1232/17/SU-SJ din 21.09.2017. 

Baza materială: corp de clădire A – 13 săli de clasă; corp de clădire B -14 săli de clasă; 3 
laboratoare informatică; 1 laborator fizică; 1 laborator chimie; 1 laborator biologie; 1 cabinet 
firmă de exercițiu; 3 laboratoare Alimentație publică; 1 laborator Comerț; sală de sport; internat și 
cantină (200 locuri de cazare și 200 locuri servire masă); 1 chișc alimentar. 
2. Biblioteca şcolară: 

 Număr total de volume- 15334 

 Numărul de volume de cărți de specialitate- 258 
 Numărul de elevi înscriși la bibliotecă- 430 elevi 
 Numărul de elevi care frecventează biblioteca – 430 elevi 

3. Procentul de utilizare al capacităţii de cazare 
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 Număr paturi instalate / capacitate de cazare: 140 / 230 locuri (ambele pavilioane) 
4. Procentul de utilizare a cantinei număr mese servite / număr mese instalate: 200/200 -3 mese. 
 În unitatea de învățământ există dotare cu echipamente IT și licențe software; echipamente 
de birou și fotografice; laborator echipat cu 20 imprimante 3 D, prin proiectul ”Idei în țara lui 
Andrei”.  
 S-a obținut dotare cu echipamente IT, echipamente de birou în cadrul proiectului ROSE. 
 
IIII..  44..  MMaannaaggeemmeennttuull  iinnssttiittuuțțiioonnaall 
 
IIII..22..44..11..  OObbiieeccttiivveellee  șșii  pprriioorriittăățțiillee  mmaannaaggeerriiaallee  
 
 Elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, a reglementărilor 

metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare (în funcţie de nevoile interne ale 
instituţiei); 

 Promovarea egalității de șanse prin acces la educație de calitate, la valorile culturale, la un 
mediu stimulativ de învățare pentru fiecare copil; 

 Asigurarea calității educației print-un management centrat pe reducerea absenteismului și 
îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale; 

 Menținerea unui climat de securitate și siguranță în mediul școlar; 
 Crearea cadrului în care elevii sunt încurajaţi să-şi dezvolte competenţe de analiză, sinteză şi 

transfer a cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii contextuale noi; 
 Încurajarea elevilor în dezvoltarea valorilor morale, care privesc o conduită personală, 

responsabilă, grijă şi atenţie faţă de ceilalţi, faţă de familie şi comunitate; 
 Formarea, diversificarea şi adâncirea pregătirii tehnice în general, cea de specialitate în special; 
 Acordarea unei atenții sporite implicării tuturor categorilor de resurse umane și de parteneri 

loiali în îmbunătățirea culturii organizaționale prin asumarea valorilor acesteia de către toți cei 
vizați; 

 Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare- învățare- evaluare; 
 Susținerea demersului instructiv- educativ prin achiziționarea echipamentelor și materialelor 

necesare desfășurării activităților atât în școala cât și în mediul online; 
 Monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate astfel încât să se poată corecta la timp orice 

disfuncţie în sistem; 
 Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei în interiorul instituţiei şi asigurarea unei comunicări 

eficiente cu exteriorul;  
 Evaluarea corectă, parţială şi finală a activităţii fiecărui compartiment de muncă şi a fiecărui 

angajat al şcolii, prin încurajarea şi popularizarea rezultatelor pozitive din activitate şi 
aprecierea obiectivă a prestaţiei tuturor angajaţilor; 

 Extinderea activității de consiliere și orientare școlară și profesională prin realizarea unor 
parteneriate viabile cu instituții și ONG – uri de profil care să sprijine activitatea consilierului 
școlar și a profesorilor diriginți; 

 Acordarea unei atenții sporite derulării stagiilor de pregătire practică a elevilor din 
învățământul profesional și tehnic atât la agenții economici parteneri tradiționali cât și în țări 
ale Uniunii Europene, prin proiecte Erasmus +, componenta VET, pentru asigurarea 
oportunității accesării ofertelor de pe piața forței de muncă comunitară. 

  
IIII..22..44..22..  SSttrruuccttuurriillee  ddee  ccoonndduucceerree  
Funcţia de director a unei unităţi de învăţământ este o funcţie managerială. În  activitatea sa 
directorul şcolii este obligat să apere interesele generale ale învăţământului românesc şi 
interesele instituţiei  pe care o reprezintă. În activitatea sa complexă, directorul colaborează cu: 

* Director adjunct; 
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* Consilier educativ; 
* Consiliul de administraţie; 
* Consiliul profesoral; 
* Comisiile metodice; 
* Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii în educație (CEAC); 
* Comisia diriginţilor; 
* Comitetul Reprezentativ al părinţilor; 
* Consiliul Consultativ al elevilor; 
* Responsabilii serviciilor din cadrul unităţii şcolare: 

 Secretarul şef; 
 Administratorul financiar; 
 Administratorul de patrimoniu. 

Organigrama unității cu nr. înreg. 2372/ 01.10.2018, a fost aprobat în Consiliul de Administrație 
din data de 12.09.2018 și este afișat în sala profesorală. 
 
IIII..22..44..33..  MMoodduull  ddee  ffuunnccţţiioonnaarree  aa  ssttrruuccttuurriilloorr  
 

Periodic la nivelul conducerii, al consiliului de administraţie, catedrelor şi al comisiilor, 
cadrele didactice sau colectivele de catedre didactice sau reprezentanţii compartimentului 
administrativ prezintă rapoarte vizând sectoarele sau problemele de care răspund, cu probleme 
optimizate. 
 La început de an şcolar se realizează cu ajutorul responsabililor de catedre: 

- încadrarea şcolii; 
- se întocmeşte orarul şcolii de către comisia de orar; 
- se desfăşoară şedinţele de analiză ale colectivelor de catedră, ocazie cu care se iau măsuri 

de optimizare a actului instructiv-educativ în anul şcolar care abia începe; 
- se desfăşoară şedinţele cu părinţii pe clasă – tot pe baza unei tematici elaborate de 

conducerea şcolii - ce crează întreaga problematică educativă de la nivelul colectivelor de elevi- 
ocazie cu care părinţii iau la cunoştinţă prin semnătură se angajează în calitate de reprezentant 
legal al elevului, că acesta să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P şi Regulamentul de organizare și 
funcționare al Liceului Tehnologic ”Voievodul Gelu”, Zalău. 
Ţinând cont de informările prezentate de responsabilii comisiilor metodice, responsabilii 
comisiilor cu caracter permanent și temporar, Consiliul Elevilor, reprezentanții părinților, 
responsabilii compartimentelor din unitate, se realizează o „autoevaluare” a  calităţii şi eficienţei 
actului instructiv-educativ – care stă la baza elaborării de către conducerea şcolii a Planului 
managerial - al instituţiei. Managerul unității răspunde de asigurarea condiţiilor optime 
desfăşurării procesului instructiv- educativ, de organizarea activităţii de perfecţionare la nivelul 
şcolii, de respectarea legislaţiei în vigoare, de asigurarea protecţiei conform normelor de igienă şi 
PSI pentru elevi, cadre didactice şi personalul unităţii. 
 
IIII..22..44..44..  MMaannaaggeemmeennttuull  ccaalliittăăţţiiii      
 
 Managementul calităţii (sisteme, proceduri, mecanisme), reprezintă o parte integrată 
inseparabilă a funcţionării şi dezvoltării unităţii şcolare. Ca urmare creşterea calităţii trebuie să fie 
urmărită de toţi oamenii şcolii şi în toate activităţile desfăşurate prin: 

- planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare); 
- asigurarea resurselor pentru activităţilor de învăţare planificate şi prin organizarea 

situaţiilor de învăţare; 
- activitatea cadrelor didactice în clasă , în şcoală şi în comunitate; 
- obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării; 



Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău 

Planul de Acțiune al Școlii- versiunea 2020-2025    
                                             Pagină 40 din 56 
 

- managementul strategic şi operaţional al unităţilor şcolare; 
- asigurarea comunicării cu actorii educaţionali de bază (elevi şi părinţi) şi cu întreaga 

comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii, la viaţa 
comunităţii. 

Managementul calităţii trebuie considerat un proces de învăţare permanentă (la nivel 
individual elevi, profesori, părinţi dar şi a şcolii ca organizaţie). Acest proces are ca scop declarat 
şi conştient  îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. 
 

IIII..22..55..  AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT  
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 Rezultatele obținute la examenele de 
certificare a competențelor profesionale 
dovedesc o pregătire profesională bună 
a elevilor: 100 % calificative între 
excelent și bine la nivelul 4 și 3; 

 Rezultate foarte bune la olimpiada 
județeană la disciplinele din A.C. 
Tehnologii și concursul pe meserii 
pentru învățământul profesional, etapa 
județeană; 

 Proiectarea de către  cadrele didactice a 
activităților – suport pentru învățare în 
mediul online și a instrumentelor de 
evaluare aplicabile online; 

 Crearea și susținerea sesiunilor de 
învățare atât în mediul școlar cât și în 
mediul online; 

 Sprijin permanent oferit elevilor prin 
consiliere individuală și de grup, 
includerea unui număr mare de elevi în 
programe de consiliere individuală 
realizată de consilierul școlar; 

 Gradul mare de acoperire a posturilor 
din unitate cu cadre didactice calificate; 

 Interesul crescut al unui număr mare de 
cadre didactice pentru dezvoltarea 
profesională (cursuri de formare); 

 Proiectarea corectă a activităților 
didactice axate pe atingerea 
competențelor; 

 Implicarea activă a profesorilor în 
pregătirea elevilor în corelație cu 
standardele în vigoare și interes real 
pentru propria educație 

 CDL-uri adaptate nevoilor de pregătire, 
dezvoltare personală a elevilor și 
condițiilor reale din mediul de afaceri; 

 Procentul foarte scăzut de elevi care 
promovează examenul național de 
bacalaureat; 

 Număr mare de elevi care se confruntă cu 
probleme majore datorate situației 
financiare precare, unui mediu familial 
instabil, părinți plecați în străinătate sau 
divorțați, familii monoparentale; 

 Număr mare de elevi proveniți din casele de 
copii sau din plasament familial; 

 Numărul tot mai mare de elevi care se 
angajează pentru a se susține financiar, în 
detrimentul activității școlare (înregistrează 
absențe);  

 Implicarea foarte scăzută a părinților în 
viața școlii (prezenți doar la ședințele cu 
părinții sau când sunt solicitați la școală de 
către profesorul diriginte); 

 Numărul mare de elevi care nu dispun de 
echipamente IT pentru participarea la 
activitățile online ; 

 Interesul mai scăzut al unor cadre didactice 
pentru angrenarea în proiecte internaționale. 
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 Menținerea relațiilor de colaborare cu 
agenții economici pentru desfășurarea 
stagiilor de pregătire practică, atât la 
învățământul liceal cât și la 
învățământul profesional și postliceal; 

 Implicarea unor cadre didactice în 
Comisiile naționale de specialitate, în 
grupurile de lucru pentru elaborarea 
subiectelor pentru definitivat și 
titularizare; 

 Valorificarea experienței profesionale a 
cadrelor didactice care au participat la 
mobilitate în cadrul Erasmus + ; 

 Îmbunătățirea continua a condițiilor din 
internat și cantină prin noi achiziții ; 

 Valorificarea bazei materiale a unității 
prin achiziții în cadrul proiectului ROSE 
și din venituri proprii. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 Derularea activităților în cadrul Proiectului 
privind Învățământul Secundar (ROSE)- 
schema de granturi pentru licee, proiect care 
face parte din Programul Național al 
MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la 
facultate”; 

 Menținerea interesului agenților economici 
pentru formarea inițială a elevilor prin 
stagiile de pregătirea practică; 

 Disponibilitatea agenților economici pentru 
angajarea unor absolvenți de la 
învățământul liceal și profesional, domeniul 
Turism și alimentație și domeniul Comerț; 

 Disponibilitatea unor instituții, organizații 
de a colabora cu școala; 

 Siguranța elevilor în mediul școlar pe toată 
durata programului, prin serviciile oferite de 
reprezentanții Jandarmeriei Sălaj și 
colaborare cu reprezentanții Poliției de 
Proximitate Zalău. 

 Dezvoltarea resurselor umane prin 
colaborarea cu CCD Sălaj, CJRAE Sălaj și 
alte entități. 

 Nivelul scăzut de pregătire al elevilor 
repartizați la liceu în clasa a IX-a; 

 În creștere numărul elevilor care se 
confruntă cu probleme majore datorate unui 
mediu familial instabil, cu părinți divorțați 
sau plecați în străinătate, cu resurse 
financiare precare, elevi instituționalizați 
sau în plasament familial; 

 Existența unui context socio- economic 
instabil, cu influențe negative asupra 
familiilor elevilor și asupra motivației 
acestora pentru învățare; 

 În scădere interesul unor familii de a susține 
pregătirea școlară a copiilor;   

 Dificultățile generate de pandemie, atât 
pentru elevi cât și cadre didactice ; 

 Posibilități limitate de pregătire a unor 
elevi din mediul rural, în perioada 
activităților online, datorită conexiunii la 
internet. 

 Incertitudinea în ce privește derularea 
stagiilor de practică la agenții economici 
parteneri, în detrimentul pregătirii elevilor 
la locul de muncă; 
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IIII..22..66..  RReezzuummaattuull  pprriinncciippaalleelloorr  aassppeeccttee  aallee  pprroocceessuulluuii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  
 

Autoevaluarea activității școlii a relevat faptul că prioritățile în dezvoltarea învățământului 
profesional și tehnic, identificate la nivel regional și local, au constituit ținte strategice pentru 
unitate, necesitând dezvoltarea în continuare Unitatea nu poate neglija contextul în care își 
desfășoară  activitatea, astfel sunt evidențiate următoarele aspecte: 

 slaba motivație a elevilor pentru studiu; 
 număr mare de elevi care se confruntă cu probleme majore datorate situației financiare 

precare, unui mediu familial instabil, părinți plecați în străinătate sau divorțați, familii 
monoparentale ; 

 număr mare de elevi proveniți din casele de copii sau din plasament familial ; 
 numărul tot mai mare de elevi care se angajează pentru a se susține financiar, în 

detrimentul activității școlare (absenteismul elevilor); 
 populația școlară în scădere; 
 procentul foarte scăzut de elevi care promovează examenul național de bacalaureat; 
 implicarea foarte scăzută a părinților în viața școlii ; 
 insuficienta valorificare a achizițiilor de la cursurile/ programele de formare, perfecționare; 

Principalele aspecte care  necesită  dezvoltare în  perioada următoare: 
1. Elaborarea ofertei educaționale, prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și 

cerințele pieței muncii;  
2. Identificarea posibilităților de comunicare cu fiecare elev în parte și cu părinții / reprezentații 

legali ai acestora pentru asigurarea accesului la resursele educaționale; 
3. Consilierea profesională a  cadrelor didactice în vederea bunei desfășurări  a activităților de 

învățare în sistem online în perioada de suspendare a cursurilor școlare, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 

4. Îndrumarea permanentă a elevilor pentru participarea activă și responsabilă la activitățile 
derulate în mediul online; 

5. Aplicarea metodelor şi mijloacelor adecvate pentru îmbunătățirea rezultatelor la bacalaureat, 
reducerea absenteismului şi abandonului şcolar; 

6. Realizarea activităților descrise în proiectul ROSE, având ca scop creșterea ratei de promovare 
a examenului național de bacalaureat; 

7. Identificarea unor noi modalități de atragere a părinților în viața școlii, prin implicarea lor mai 
activă în toate activitățile derulate, în programele curriculare și extracurriculare propuse și 
promovarea exemplelor pozitive referitoare la implicarea acestora; 

8. Extinderea activității de consiliere și orientare școlară și profesională prin realizarea unor 
parteneriate viabile cu instituții care să sprijine activitatea consilierului școlar și a profesorilor 
diriginți; 

9. Acordarea unei atenții sporite derulării stagiilor de pregătire practică a elevilor din 
învățământul profesional și tehnic prin comunicarea permanentă cu agenții economici, 
parteneri în pregătirea practică a elevilor; 

10. Participarea cadrelor didactice la programe/cursuri de formare pe teme privind proiectarea, 
organizarea și desfășurarea activităților didactice în mediul online; 

11. Acordarea unei atenții sporite implicării tuturor categoriilor de resurse umane și de parteneri 
loiali în îmbunătățirea culturii organizaționale prin asumarea valorilor acesteia de către toți cei 
vizați; 

12. Efectuarea periodică a unor analize privind gradul de implementare a deciziilor, de atingere 
(intermediară și finală) a scopurilor propuse, care să genereze concluzii pertinente și soluții de 
îmbunătățire. 
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IIII..22..77..  DDiirreeccțțiiiillee  pprriioorriittaarree  ppeennttrruu  LLiicceeuull  TTeehhnnoollooggiicc  ””VVooiieevvoodduull  GGeelluu””  ZZaallăăuu  ppeennttrruu  
ppeerriiooaaddaa  22002200--  22002211  
 
PRIORITATEA 1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional și 
tehnic. 
Obiectivul 1: Optimizarea practicii manageriale la nivelul unității de învățământ prin diagnoza, 
prognoza reală și asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale. 
Obiectivul 2: Creșterea calității demersului didactic, atât în mediul școlar cât și mediul online, cu 
scopul ameliorării rezultatelor școlare și obținerea unor rezultate bune la examenele naționale, la 
olimpiade și concursuri școlare.  
Ținta: Derularea unui învăţământ modern, articulat cerinţelor de dezvoltare actuală a societăţii 
româneşti în context european. 
 
PRIORITATEA 2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. 
Obiectivul: Creșterea capacităţii de adaptare a absolvenților la schimbările sociale și  
profesionale de pe piaţa muncii locală, naţională și europeană. 
Ținta: Adaptarea dinamică a ofertei educaţionale a școlii la cerinţele pieţei muncii și la nevoile 
elevilor. 
 
PRIORITATEA 3. Dezvoltarea parteneriatului social pentru îmbunătăţirea calităţii 
în TVET. 
Obiectivul: Derularea a cel puțin 50% din stagiile de pregătire practică a elevilor în firme locale, 
naționale și europene. 
Ținta: Creşterea şanselor de integrare profesională a absolvenților și a gradului de ocupare a 
forţei de muncă. 
 
PRIORITATEA 4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru 
elevi și adulţi. 
Obiectivul: Asigurarea stării de confort emoțional și  educațional în incinta școlii, pe parcursul 
tuturor activităților curriculare și extracurriculare organizate și desfășurate în școală, pentru toți 
elevii. 
Ținta: Scăderea numărului de absențe cu cel puțin 2% față de anul școlar precedent pe fondul 
unei activități continue de consiliere și orientare profesională a unui număr cât mai mare de 
elevi. 
 
PRIORITATEA 5. Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea de șanse în 
TVET   
Obiectivul: Participarea cadrelor didactice, a personalui didactic auxiliar și a personalului 
nedidactic la programe de formare continuă și de perfecționare. 
Ținta: Toate cadrele didactice și un procent de 1% din personalul didactic auxiliar și nedidactic 
vor fi implicați în activități specifice de formare și perfecționare în raport cu tendinţele de 
dezvoltare personală şi cu nevoile identificate în școală. 
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PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional și tehnic 
 
Obiectiv general 1: Optimizarea practicii manageriale la nivelul unității de învățământ prin diagnoza, prognoza reală și asigurarea conexiunilor la nivelul 
funcțiilor manageriale 
O.S.1- Analiza, diagnoza și prognoza activității manageriale și educaționale. 
O.S.2- Organizarea activităților cu respectarea legislației în vigoare. 
Ţinta : Derularea unui învăţământ modern, articulat cerinţelor de dezvoltare actuală a societăţii româneşti în context european. 
 

Context: Managementul unităţii şcolare vizează funcţionarea tuturor compartimentelor, cunoaşterea, actualizarea, informarea şi aplicarea cadrului 
legislativ în vigoare. Gestionarea activităţii din toate compartimentele cu asigurarea unei îndrumări și monitorizări deschise și principiale, relaţionarea 
cu instituţiile, cu agenţii economici, ONG-uri, mass-media şi colaborarea permanentă cu părinţii și elevii.  
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate / 

indicatori de performanță 
Termen Responsabili Parteneri Resurse necesare Sursa de 

finanţare 
1.1. Proiectarea activității 
pentru anul școlar 2020- 
2021 
-elaborarea documentelor 
de prognoză 
- elaborarea procedurilor 
- revizuirea regulamentului 
intern 
- revizuirea procedurilor 
existente 
- revizuirea PAS 
- fișe de post actualizate 
conform legislației 

Proceduri elaborate conform 
precizărilor din ORDIN nr. 
5.487/1.494/2020 pentru 
aprobarea măsurilor de 
organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor 
de învăţământ în condiţii de 
siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 
Planificarea activității CA, 
CP, CEAC, activitatea 
comisiilor 

30 
octombrie 

2020 

Membrii 
echipei 
manageriale, 
Membrii CA, 
Membrii 
CEAC, 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Secretar șef 
  

Consiliului Local 
Zalău 
Părinţii 
Elevii 

Personalul 
didactic şi 
didactic auxiliar 
Părinţii 
Elevii 

Nu este cazul 
  

PPaarrtteeaa  IIIIII  --  PPLLAANNUULL  OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL  PPEENNTTRRUU  AANNUULL  ȘȘCCOOLLAARR  22002200--22002211  
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Regulamentul școlii 
modificat, completat, revizuit 
(cf. Ordin MEC 5447/ 
31.08.2020) 
Contractul educațional 
completat, modificat, revizuit 
după noul ROFUIP. 
Elaborarea fișelor de post 
conform legislației în 
vigoare. 
PAS actualizat. 

1.2. Eficientizarea 
activităţii personalului 
didactic auxiliar și 
nedidactic printr-o 
repartizare corectă şi 
riguroasă a sarcinilor 
specifice în fişele posturilor 
* revizuirea criteriilor de 
performanță (indicatori de 
performanță) din fișa de 
autoevaluarea/ evaluarea a 
personalului, corelat cu Fișa 
postului. 

Activitate de calitate în toate 
compartimentele şcolii. 
Fișe de autoevaluare/ 
evaluarea validate pentru 
2019-2020. 
Cunoașterea criteriilor de 
performanță de către 
personalul din toate 
compartimentele (Fișa de 
autoevaluare/ evaluare 
actualizată conform OMEC 
nr. 4247 din 13 mai 2020). 
100 % din personalul unității 
obține calificativul Foarte 
bine la sfârșitul anului școlar 
2020- 2021. 

Octombrie 
2020 

 
Permanent 

Membrii echipei 
manageriale,   
Responsabilii 
de 
compartimente 

Cadrele didactice 
Părinţii 
Elevii 
 

Personalul din 
unitate 

- 

Obiectiv general 2: Creșterea calității demersului didactic, atât în mediul școlar cât și mediul online, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și obținerea 
unor rezultate bune la examenele naționale, la olimpiade și concursuri școlare.  
Obiective specifice: 
O.S.1-Utilizarea strategiilor de învățare atât în activitățile la clasă cât și online, care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor 
specifice. 
O.S.2-Creșterea motivației și a interesului elevilor pentru participarea activă în procesul instructiv- educativ atât în mediul școlar cât și online. 
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O.S.3- Asigurarea corelației dintre curriculum național și curriculum în dezvoltare locală (CDL). 
2.1. Implementarea 
curriculum-ului naţional la 
nivelul unităţii de 
învățământ şi asigurarea 
calităţii demersului didactic 
*verificarea respectării 
programelor naţionale şi a 
utilizării metodelor 
adecvate de predare- 
învăţare-evaluare atât în 
mediul școlar cât și mediul 
online. 
* consilierea cadrele 
didactice pentru 
desfășurarea activităților 
online, atuncî când situația 
o impune 
* monitorizarea frecvenței 
elevilor și a rezultatelor 
obținute 

Familiarizarea tuturor a 
elevilor cu utilizarea 
aplicației Google 
Classroom, pentru 
participarea activă la procesul 
de învățare evaluare. 
Utilizarea în cadrul lecțiilor a 
unor strategii de lucru 
diferențiat, adecvate nevoilor 
personalizate ale fiecărui 
elev.  
Creșterea procentului de 
promovare la sfârșitul anului 
școlar cu 1 % (95.44 % 
promovabilitate în 2019- 
2020; 94.98 % la sfârșitul 
anului 2018-2019) 
Creștere ratei de promovare a 
examenului de bacalaureat cu 
5, 5 %, eșalonat pe 4 ani ( 17. 
64 % rata de promovare 
2019- 2020 ; 25,64 % rata de 
promovare în 2018-2019) 
Menținerea ratei de 
promovare 100 % la 
examenul de certificare a 
competențelor profesionale. 
Reducerea numărului de 
absențe nemotivate cu 2 %. 
Activități remediale și de 
sprijin la disciplinele de 

Permanent 
 
 
 
 

Conform 
graficelor 

de 
desfăşurar

e 
 
 
 

Noiembrie 
2020- 
Iunie 
2021 

Conform 
graficului 

de 
activități 

 
 
 
 
 
 
 

August 
2021 

Membrii 
echipei 
manageriale,   
Responsabilii 
comisiilor 
metodice, 
Membrii 
CEAC. 

 
 
 
 
 
Echipa de 
proiect ROSE 

ONG  
Părinţii 
Elevii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadrele didactice 
din unitate, 
Elevii 
Părinții 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bugetul 

proiectului 
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bacalaureat, în cadrul 
proiectului ROSE (SMART-
VG) 
– 90 elevi, activități în 5 luni 
(A1.1- A1.4.- activități 
pedagogice ; A1.5.-A1.6. 
activități de dezvoltare 
personală) 
Continuarea studiilor pe nivel 
4 a absolvenților ÎP3 (procent 
elevi care continuă studiile, 
cel puțin 10 % dintre 
absolvenții IP 3). 
Continuarea studiilor la 
învățământul postliceal, 
nivelul 5 (cel puțin 10 % 
dintre absolvenții de liceu zi 
și seral). 

2.2. Susținerea demersului 
instructiv educativ prin 
achiziționarea 
echipamentelor și 
materialelor didactice 
*asigurarea permanentă a 
condițiilor de igienă și 
curățenie în toate spațiile 
din școală, internat, cantină, 
laboratoare, sala de sport  

Achiziționarea materialelor 
didactice (culegeri, hărți, 
atlase, jocuri didactice)  prin 
proiectul ROSE. 
Achiziționarea de material 
consumabile necesare în 
activitățile la clasă 
Gestionarea tabletelor școlare 
obținute prin proiectul 
național ”Școala de acasă” 

Conform 
planului 

de 
achiziții 

Director 
Director adjunct 
Administrator 
financiar 
 

Cadrele didactice 
Parteneri 
economici 

Personalul din 
unitate 

Bugetul 
proiectului 

PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 
 
Obiectiv: Creșterea capacităţii de adaptare a absolvenților la schimbările sociale și profesionale de pe piaţa muncii locală, naţională și europeană. 
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Ţinta: Adaptarea dinamică a ofertei educaţionale a școlii la cerinţele pieţei muncii și la nevoile elevilor 
 

Context:  Dinamica pieţei muncii locală, regională naţională și europeană, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, modificările legate de aspectele 
financiare și economice,  solicită din partea unităţii de învățământ un diagnostic real al nevoilor de formare, deschidere și flexibilitate în selectarea 
calificările propuse pentru formarea forţei de muncă.     
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate / 

indicatori de performanță 
Termen Responsabili Parteneri Resurse 

necesare 
Sursa de 
finanţare 

2.1. Realizarea unui dialog 
real, deschis și principial cu 
reprezentanții agenților 
economici din domeniile 
pentru care școala este 
acreditată sau autorizată să 
pregătească forță de muncă.  

Prognoză reală a necesarului 
de calificări din domeniu în 
perspectiva anului 2021 – 
2022. 
* Informarea operatorilor 
economici privind 
oportunitățile de solicitare de 
școlarizare în învățământul 
profesional pentru anul școlar 
2021- 2022  
* Întâlnire online cu cel puțin 
20 agenți economici din 
domeniul Turism și 
alimentație, Comerț 

Noiembrie 
2020 

(Anexa 1 
la OMEC 

5578/ 
17.09.2020) 

Membrii 
echipei 
manageriale, 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice A.C. 
Tehnologii 
Responsabil 
pregătire 
practică Turism 
și alimentație și 
Comerț 

Reprezentanții 
agenților economici 
Reprezentanți 
AJOFM 

Cadrele 
didactice de la 
A.C. Tehnologii 
 
 

- 

2.2. Stabilirea ofertei 
educaţionale bazată pe 
analiza pieței muncii, pe 
domeniile pentru care 
școala poate să pregătească 
personal calificat. 

Oferta educațională propusă 
pentru 2021-202 cu cel puțin 
1 clasă liceu, 4 clase 
învățământ profesional, 2 
clase seral, o clasă postliceal, 
domeniile Turism 
alimentație, Comerț.  

Noiembrie 
2020 

August  
2021 

Membrii 
echipei 
manageriale 
Membrii CA, 
Consiliul 
profesoral 

Reprezentanții 
agenților economici 
ISJ, CLDPS Sălaj 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinților 

Cadrele 
didactice 

- 

2.3. Promovarea ofertei 
educaţionale prin modalități 
bazate pe principii 
incluzive, nediscriminatorii 

Promovarea ofertei 
educaționale online pe site-ul 
școlii și pagina de facebook, 
pentru 2020-2021;  

Noiembrie 
2020 

Martie – 
Mai 2021 

Membrii 
echipei 
manageriale, 
Membrii 

Şcolile gimnaziale 
din judeţ 
Consiliul 
reprezentativ al 

Personalul din 
școală 
Elevii 
 

 
 
 
Resurse proprii 
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care promovează egalitatea 
de șanse.  

*promovarea ofertei în  
”Săptămâna meseriilor”și la 
alte evenimente în școală și 
online. 

Comisiei 
pentru 
promovare  
Administrator 
financiar. 

părinților 
Absolvenți ai școlii 

…. RON 
propus în buget 

Sponsorizări 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET) 
 
Obiectiv: Derularea a cel puțin 50% din stagiile de pregătire practică a elevilor în firme locale, naționale și europene. 

Ţinta: Creşterea şanselor de integrare profesională a absolvenților și a gradului de ocupare a forţei de muncă  
 

Context: Oferta educațională a școlilor de învățământ profesional și tehnic trebuie să reflecte nevoile de forţă de muncă identificate, pe termen mediu 
și lung, prin studii și prognoze furnizate de instituții de profil pentru economia regiunii Nord – Vest şi pentru economia naţională, dar și pentru piața 
europeană a forței de muncă. 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate / 

indicatori de performanță 
Termen Responsabili Parteneri Resurse 

necesare 
Sursa de 
finanţare 

3.1. Încheierea contractelor 
de pregătire practică cu 
agenţii economici de profil, 
pentru elevii de liceu și 
învățământ profesional 

Contracte de pregătire 
practică încheiate pentru 
elevii de liceu (zi); elevi la 
învățământul profesional; 
elevi la invățământul 
postliceal 
Finalizarea încheierii 
contractelor de practică până 
la sfârșitul semestrului I, anul 
școlar 2020- 2021 
* Efectuarea stagiilor de 
pregătire practică la partenerii 
de practică și cantina liceului 
în funcție de evoluția 
pandemiei. 

Octombrie 
Decembrie 

2020 

Membrii 
echipei 
manageriale, 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice din 
A.C. 
Tehnologii 

Reprezentanții 
agenților economici 
 

Cadrele 
didactice de la 
AC Tehnologii 

- 
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3.2. Încheierea contractelor 
cadru pentru formarea 
profesională a elevilor prin 
învățământul profesional 
conform Calendarului 
etapelor și acțiunilor pentru 
stabilirea cifrei de 
școlarizare în învățământul 
dual și în învățământul 
profesional pentru anul 
școlar 2021- 2022. 

Menținerea  partenerilor- 
agenți economici care solicită 
școlarizare în învățământul 
profesional în anul școlar 
2021- 2022 (la fel ca în anul 
2019-2020) 
*Solicitări de școlarizare 
pentru învățământul 
profesional de la operatori 
economici parteneri în anul 
școlar curent 
* Contracte cadru încheiate 
cu operatori economici 
parteneri conform Ordin 
MEC 5578 din 17.09.2020 

13- 20 
noiembrie 

2020 
(Anexa 1 
la OMEC 

5578/ 
17.09.202

0) 

Director 
Director 
adjunct 

Responsabil 
AC Tehnologii 

Reprezentanții 
agenților economici 
 

Cadrele 
didactice de la 
A.C. 
Tehnologii 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Derularea proiectului 
Erasmus + contract nr. 
2020-RO01-K102-078606 
cu titlul ”Profesionalism și 
respect în ospitalitate prin 
formare incluzivă- PROFI” 

Proiect Erasmus +, VET, 
pentru stagii de pregătire 
practică, derulat. 

Octombrie 
2020 

August 
2021 

 

Director- 
coordonator 
proiect 
Echipa de 
proiect 

Agenția Națională 
(ANPCDEFP) 
Partenerii din țările 
menționate 
Reprezentanții 
agenților economici 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinților. 

Cadrele 
didactice de la 
A.C. Tehnologii 
Elevii 
 
 

 
 
Bugetul 
proiectului 

 

PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi și adulţi     
                        
Obiectiv: Asigurarea stării de confort emoțional și educațional în incinta școlii, pe parcursul tuturor activităților curriculare și extracurriculare organizate și 
desfășurate în școală, pentru toți elevii. 

Ţinta: Scăderea numărului de absențe cu cel puțin 2% față de anul școlar precedent pe fondul unei activități continue de consiliere și orientare 
profesională a unui număr cât mai mare de elevi. 
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Context: Învățământul profesional și tehnic din România se confruntă cu problema absenteismului, una din cele mai stringente probleme, unul dintre 
factorii care determină scăderea performanței școlare, reducerea vizibilă a succesului școlar. Se impune implicarea tuturor cadrelor didactice 
coordonate de către consilierul școlar pentru identificarea factorilor care reduc starea de bine a elevilor, capacitatea acestora de-a se concentra pe 
instruirea și formarea lor fiind prezenți la toate activitățile planificate în școală. 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate / 

indicatori de performanță 
Termen Responsabili Parteneri Resurse 

necesare 
Sursa de 
finanţare 

4.1. Diagnosticarea 
periodică a situației 
familiale a fiecăruia dintre 
elevi, a nevoilor reale a 
acestora, a așteptărilor 
legate de educația și 
formarea lor 

Diagnoza la începutul anului 
școlar a situației fiecărui elev, 
care să reflecte nevoile, 
oportunitățile și riscurile 
posibile pe parcursul școlar al 
acestora, în evoluția lor 
personală și profesională. 
* elevi proveniți din familii 
monoparentale, din familii cu 
nivel economic scăzut, elevii 
instituționalizați sau în 
plasament, elevii cu CES 
*elevii care beneficiază de 
bursă rurală, bani de liceu, 
bursă profesională 
*participarea consilierului 
școlar la ședințele cu părinții 
(online ăn semstrul I). 

Septembri
e- 

octombrie 
2020 

Directorii, 
Consilierul 
școlar, 

Profesorii 
diriginți. 

CJRAE Sălaj 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinților 
Centrele de 
plasament 

Cadrele 
didactice 

Elevii 
 

- 

4.2. Elaborarea unui 
program de consiliere şi de 
sprijinire a elevilor cu 
probleme emoționale, de 
disconfort școlar, cu 
probleme de învățare, cu 
tendinţe de absenteism și 
abandon şcolar etc. 

Programul Consilierului 
școlar adaptat la nevoile 
elevilor, părinților și cadrelor 
didactice. 
Parteneriate cu organisme 
care pot sprijini activitatea 
consilierului.  
Programul și tematica orelor 

Noiembrie 
2020 

Directorii, 
Consilierul 
şcolar 

Echipa 
implementare 
ROSE 

CJRAE Sălaj 
Profesorii diriginți  
Consiliul 
reprezentativ al 
părinților  
 
 

Elevii 
Cadrele 
didactice 

Specialiști în 
consiliere 
(voluntari) 

- 
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de consiliere CO 1 și CO 2 în 
proiectul ROSE (A1.5- A1.6) 

4.3. Monitorizarea 
frecvenței elevilor, a 
cauzelor care le-au generat, 
în mod deosebit în cazul 
elevilor identificați cu 
tendințe de absenteism 
masiv și de abandon școlar 

Completarea lunară a 
machetelor de raportare 
absențe. Înștiințarea 
părinților/ reprezentanților 
legali. 
Aplicarea legislației privind 
bursa profesională (HG 
951/2017), a legislației 
privind banii de liceu 
Planuri de remediere a 
situațiilor generatoare de 
absenteism și de prevenire a 
abandonului școlar. Activități 
de prevenție a absenteismului 
și abandonului școlar din 
cadrul proiectului  
”Promovarea valorii educației 
școlare” 

Data de 4 
a fiecărei 

luni, 
pentru 
luna 

anterioară 
 

Conform 
graficului 

de 
activități 

 

Directorii, 
Consilierul 
şcolar 

Membrii 
Comisie de 
monitorizare a 
frecvenței 

CJRAE Sălaj 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinților 

Profesorii 
diriginți 

Consilierul 
şcolar 

 

- 

4.4. Derularea unor 
activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare atractive, 
motivante, incluzive și 
nediscriminatorii, bazate pe 
principiile dezvoltării 
durabile. 

Activități de prevenire a 
discriminării din cadrul 
proiectului ”Stop bullying!” 
Activități de consiliere în 
cadrul proiectului Rose- 
activități de dezvoltare 
personal și activități de 
consiliere și orientare în 
carieră. 
Întâlniri cu profesioniști din 
diverse domenii de activitate 
(Inspectoratul de Jandarmi 

Conform 
unui 

grafic 
anunțat 
elevilor 

 

Consilierul 
școlar 

Responsabilul 
comisiei 
activităţi 
extraşcolare și 
extracurriculare 
Profesorii 
diriginți 

Consiliul elevilor 
ISJ Sălaj 
Instituții publice  
Consiliul 
reprezentativ al 
părinților  
AJOFM 
Instituții de 
învățământ superior 
 

Cadrele 
didactice 

Elevii 
 
 
 

Bugetul 
proiectului 
pentru activități 
de consiliere 
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Județean Sălaj, Poliția de 
Proximitate, AJOFM)  

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii  în procesul educaţional  şi egalitatea de şanse în TVET 
 
Obiectiv: Participarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic la programe de formare continuă și de perfecționare. 
 

 Ţinta: Toate cadrele didactice și un procent de 1% din personalul didactic auxiliar și nedidactic vor fi implicați în activități specifice de formare și 
perfecționare în raport cu tendinţele de dezvoltare personală şi cu nevoile identificate în școală. 
Context: Din punct de vedere al procesului instructiv – educativ se impune o foarte bună pregătire profesională continuă a cadrelor didactice prin 
programe de formare, care asigură familiarizarea cu utilizarea metodelor de predare – învățare – evaluare moderne adaptate nevoilor actuale ale 
elevilor. Noile tehnologii și tendințele economice caracterizate printr-o dinamică aparte solicită din partea cadrelor didactice din învățământul 
profesional și tehnic o permanentă familiarizare cu acestea. O școală este cu adevărat performantă atunci când toate categoriile de personal sunt 
preocupate de formarea lor continuă și de perfecționare. 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate / 

indicatori de performanță 
Termen Responsabili Parteneri Resurse 

necesare 
Sursa de 
finanţare 

5.1. Asigurarea informării 
permanente a personalului 
din școală cu privire la 
ofertele de formare anunțate 
de instituții de profil și 
furnizorii de formare 
profesională 

Asigurarea transparenței și 
vizibilității informațiilor 
referitoare la programele de 
formare oferite și 
transmiterea prin mesaje 
personale a acestor 
informații. 

 Conform 
calendarul
ui 
programel
or de 
formare 
organizate 

Directorii, 
Responsabilul 
Comisie de 
formare 
continuă și 
perfecționare 
Șefii de 
compartimente 

CCD Sălaj 
ISJ Sălaj 
Furnizori de 
formare  

Centre de formare 
continuă a cadrelor 
didactice  

Personalul 
școlii 

 

 

5.2. Participarea cadrelor 
didactice, a personalului 
didactic auxiliar și a 
personalului nedidactic la 
cursuri de formare și de 
perfecţionare 

Cel puțin 10 % din numărului 
de cadre didactice participă la 
programe/ cursuri de formare 
și perfecţionare, în special în 
domeniul proiectării, 
organizării, derulării 
activităților în mediul online. 
Cel puțin 1 % din personalul 
didactic auxiliar și nedidactic 

Conform 
calendarul
ui 
programel
or de 
formare 
organizate  

Directorii, 
Responsabilul 
Comisie de 
formare 
continuă și 
perfecționare 
Șefii de 
compartimente 

CCD Sălaj 
ISJ Sălaj 
Furnizori de 
formare  

Centre de formare 
continuă a cadrelor 
didactice  

Personalul 
școlii 

Tarife anunțate 

Suma din 
proiectul de 
buget 
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participă la diferite programe 
de formare 

5.3. Participarea cadrelor 
didactice și a altor categorii 
de personal la expoziții, 
simpozioane, conferințe, 
congrese etc.  

Cel puțin 10 % din cadrele 
didactice participă la 
activități de perfecționare 
derulate în cadrul 
expozițiilor, congreselor 
simpozioanelor, conferințelor 
etc. 

Septembri
e 2020 – 

iulie 2021 

Directorii, 
Responsabilul 
Comisie de 
formare 
continuă și 
perfecționare 

Instituții 
organizatoare 

Personalul 
școlii 

Taxe de 
participare 

Surse proprii 
Sponsorizări 

5.4. Dezvoltarea unor 
parteneriate cu alte școli de 
profil din regiuni și din țară, 
cu alte structuri implicate în 
formarea profesională 
inițială și continuă 

Derularea de parteneriate cu 
structuri educaționale și 
publice, implicate în 
învățământul profesional și 
tehnic în regiune și din țară. 

Decembrie 
2020 

Iunie 2021 

Membrii 
echipei 
manageriale,  
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Unități de 
învățământ din 
regiune și din țară 
Instituții de 
formare 
profesională 
Consiliul elevilor 

Personalul 
școlii 

Elevii 
 

Surse proprii 

5.5. Derularea unor 
activități de tip 
teambuilding cu 
participarea tuturor 
categoriilor de personal din 
școală, în locații externe 
școlii  

Participarea personalului 
unității la activitățile 
informale organizate pentru 
consolidarea echipei 
profesionale din școală. 

Semestrial Membrii CA 
Consilierul 
școlar 

Organizatori de 
evenimente 
Agenți economici 
parteneri 

Personalul 
școlii 

Surse proprii 
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IIVV..11..  OOrrggaanniizzaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  ccoonnssuullttaarree  ppeennttrruu  rreevviizzuuiirreeaa  PPAASS  
 
În vederea revizuirii planului de acțiune al școlii s-a desfășurat procesul de consultare, astfel: 

 consultarea PRAI și PLAI 2020- 2025; 
 actualizarea informațiilor privind mediul extern cu date colectate din surse oficiale; 
 utilizarea documentelor de diagnoză (rapoartele de activitate semestriale asupra activității 

desfășurate; rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitate); 
 utilizarea documentului de prognoză (Planul managerial pe anul școlar 2020- 2021); 
 consultarea unor documente manageriale de evidență; 
 utilizarea rapoartelor comisiilor din unitate (comisiile cu caracter permanent și temporar); 
 consultarea ghidului emis de CNDIPT, a legislației școlare în vigoare; 
 consultarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 
 consultarea agenților economici; 
 consultarea reprezentanților părinților și elevilor; 

Planul de acțiune al școlii revizuit se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de consiliul 
de administrație. 
 
IIVV..22..  OOrrggaanniizzaarreeaa  aaccttiivviittăățțiiii  ddee  mmoonniittoorriizzaarree,,  eevvaalluuaarree  PPAASS  
 

Planul de acțiune al școlii corelează oferta educațională și de formare profesională cu 
nevoile de dezvoltare socio- economică la nivel local, județean și regional, implementarea planului 
elaborat va fi realizată de către întregul personal al unității.  

Procesul de monitorizare va cuprinde următoarele acțiuni: 
 ședințe de lucru, întâlniri pentru informare, feed-back, actualizare; 
 includerea de acțiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de administrație, ale 

Consiliului profesoral, Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație; 
 prezentarea de rapoarte periodice în cadrul Consiliului profesoral, al Consiliului de 

administrație, Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. 
 

Planul activității de monitorizare și evaluare 
Acțiuni 

monitorizate 
Persoane 

responsabile 
Persoane 
implicate 

Frecvența 
monitorizării  

Înregistrarea 
rezultatelor 

Acțiunile pentru 
Prioritatea 1 

 
Membrii echipei 
manageriale, 
Membrii CA, CEAC 

Responsabilii 
comisiilor 
permanente și 
temporare 
Cadre didactice 

Noiembrie 
2020 
Semestrul II 

Documentele de 
diagnoză 

Acțiunile pentru 
Prioritatea 2 

Membrii echipei 
manageriale, 
Membrii CA, CEAC 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Comisia pentru 
prmovare 
Administratorul 
financiare 

Noiembrie 
2020 
Semestrul II 

Solicitările de 
școlarizare în 
IPT 
Planul de 
școlarizare 
Planul de 
promovare 

PPaarrtteeaa  IIVV  ––  CCOONNSSUULLTTAARREE,,  MMOONNIITTOORRIIZZAARREE  ȘȘII  EEVVAALLUUAARREE  
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Acțiunile pentru 
Prioritatea 3 

Membrii echipei 
manageriale 

Cadrele didactice 
de la A.C. 
Tehnologii 
Echipa de proiect  

Octombrie 
2020 
Iunie 2021 

Contracte/ 
parteneriate 
 

Acțiunile pentru 
Prioritatea 4 

Membrii echipei 
manageriale, CA, 
consilierul educativ  

Profesorii 
diriginți 
Consilierul 
școlar, 
Profesorii 
diriginți 

Permanent Monitorizarea 
frecvenței 
elevilor 
Programe de 
învățare 
individualizate 
Rapoartele 
comisiilor, 
consilierului 
școlare 

Acțiunile pentru 
Prioritatea 5 

Membrii echipei 
manageriale 
 

Comisie de 
formare continuă 
și perfecționare 
Profesorii 
Personalul 
didactic auxiliar 
Șefii de 
compartimente 

Permanent Cursuri/ 
programe de 
formare  
Statistici 
Rapoartele 
comisiei de 
formare 
continuă și 
perfecționare. 

 
 

Comisia revizuire PAS 2020- 2025, Ședința Consiliului de Administrație din 25.11.2020 
Coordonator: director adjunct, prof. Gaspar Hajnal  
 

 
 

 

 

 

 


