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PARTEA 1 – CONTEXTUL
1.1. VIZIUNEA SCOLII
Dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure pentru tinerii şi adulţii
din zona Bistrita, judeţul Bistrita-Nasaud şi din alte judeţe ale Regiunii din nord, în domeniul de expertiză
industrie, servicii de educaţie şi instruire profesională de calitate, stimulând dezvoltarea carierei şi
creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

1.2. MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita ofera prin învăţământul liceal, profesional şi postliceal
(cursuri de zi si serale), oportunitati de educatie si instruire accesibila, de inalta calitate,
sprijinind in acelasi timp dezvoltarea carierei, sporirea calitatii vietii si prosperitatea economica.
Economia competitiva, consolidarea democratiei si societatea cunoasterii impun, alaturi de
celelalte patru instrumente cognitive care alcatuiesc traditional alfabetizarea de baza ( abilitati de
comunicare, scriere, citire si calcul matematic), dobandirea de noi competente: alfabetizarea
digitala si informationala, cultura tehnologica, comunicarea in limbi moderne de larga circulatie,
cultura si conduita civica, cetatenia democratica, gandirea critica, capacitatea de adaptare la
situatii noi, lucrul in echipa, interesul pentru dezvoltarea personala si invatarea continua.
Dezideratul care se impune a fi avut astazi in vedere, vizeaza inzestrarea elevului cu un
ansamblu structurat de competente de tip functional. Acestea marcheaza trecerea de la un
enciclopedism al cunoasterii, imposibil de atins in conditiile de astazi, cand multiplicarea
informatiilor se petrece cu o viteza extraordinara, la o cultura a actiunii contextualizate, care
presupune aplicarea optima a unor tehnici si strategii adecvate. Intrucat invatamantul liceal
reprezinta un serviciu public in mai mare masura decat invatamantul general, liceul nostru
trebuie sa raspunda mult mai aplicat cerintelor sociale exprimate in termeni de achizitii finale
usor evaluabile.
Aceasta misiune este asumata constient si cu multa responsabilitate, nu doar de catre echipa
manageriala, ci si de intreg personalul scolii.
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1.3 . SCURT ISTORIC
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita este o scoala cu
traditie veche, functinand de peste 140 de ani, cateva date din
istoricul acestui liceu sunt urmatoarele:
Forumul Universitatii Sasesti din Sibiu hotaraste la 12
decembrie 1868 ridicarea a trei scoli de agricultura in
Transilvania, menite sa instruiasca tinerii agricultori sasi, dupa sute de ani de agricultura
traditionala, cu noile descoperiri europene in domeniul culturii plantelor si cresterii animalelor.
Hotararea prevedea ca una din aceste scoli sa se infiinteze la Bistrita. Aici, scoala de agricultura
s-a deschis la 15 aprilie 1870. In

„Registrul actelor prezidentiale ” al orasului Bistrita se

mentioneaza, in procesul verbal din 11 octombrie 1869, hotararea consiliului orasului cu privire
la scoala de agricultura – cu numele Acherbauschule – subventionata prin contributia baneasca a
celor 23 de Comune sasesti din zona Bistritei.
Din anuarul editat in anul 1881 reiese ca scoala de agricultura din Bistrita se desfasura pe
parcursul a 2 ani, cu cate doua semestre fiecare.
Disciplinele de studiu prevazute in planul de invatamant erau: cultura plantelor,
pomicultura si viticultura; silvicultura; cresterea si ingrijirea animalelor; chimie, fizica,
mecanica, stiintele naturii, geometrie, aritmetica, economie si contabilitate agricola, limba
germana, limba maghiara, geografie, istorie, desen; cunostinte agricole si invatamant practic.
Ridicarea noii scoli pe ridul Rosenburg s-a datorat si dobandirii aici a unei suprafete de
5755 m2 teren, care cu vremea, prin donatii si cumparari succesive, a ajuns sa masoare peste 100
ha. Pe acest teren s-au infiintat sera, loturile experimentale pomicole, viticole si horticole, dar si
o ferma zootehnica.
Dupa 1918 scoala si-a pierdut caracterul etnic fiind deschisa tuturor elevilor. Ea devine mai
tarziu renumita Scoala Horti – Viticola si apoi Liceu Agricol, ce dainuie si astazi.
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1.4. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita deserveste intreg judetul Bistrita – Nasaud oferind
instruire prin cursurile liceale si profesionale, de invatamant preuniversitar si educatie pentru
domeniile de activitate: agricultura, industrie alimentara, protectia mediului, veterinar, servicii si
mecanica. Unitatea scolara cuprinde cursuri liceale, profesionale precum si invatamant post
liceal.

1.4.1. Informaţii privind resursele umane
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea
educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor
Scoala are un personal didactic de 34 de profesori, ingineri si maistrii, care asigura
pregatirea teoretica si practica a elevilor, cadre foarte bine pregatite, din care:
 1 profesor cu doctorat
 19 au gradul didactic I;
 11 au gradul didactic II;
 1 au gradul didactic definitiv;
 2 profesori debutanti;
 nici un profesor necalificat
Personalul auxiliar este format din 9 persoane, si cel nedidactic din 12 persoane care
contribuie la asigurarea conditiilor pentru buna functionare a procesului de invatamant.
Competenţele de bază solicitate de o societate bazată pe cunoştere sunt: utilizarea
informaticii (tehnologiei informatiei si comunicarii), cunoaşterea limbilor străine, cultura
tehnologică, cultura antreprenorială, competenţe sociale interacţionale.
Cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, el devine
factor active al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, se perfecţionează
permanent pentru a putea duce la bun sfarşit sarcina ce i se incredinţează.
Evaluarea activităţii didactice a profesorilor, cuprinsă în planul managerial al şcolii,
având ca obiectiv ,,creşterea calităţii predării învăţării şi creşterea gradului de folosire a
metodelor moderne de predare învăţare, centrate pe elev” a fost realizată de către directori, şefii
de catedre, prin monitorizări curente (asistenţe la ore), la care s-au urmărit:
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-

modul în care activităţile desfăşurate la clasă şi cunoştinţele predate sunt adecvate vârstei
şi capacităţii de înţelegere a elevilor;

-

modul în care activităţile didactice sunt diferenţiate şi corespund obiectivelor
educaţionale;

-

modul în care personalul didactic încurajează participarea şi implicarea activă a elevilor
în activităţile de învăţare;

-

realizarea legăturii între conţinutul activităţilor didactice şi obiectivele propuse;

-

măsura în care tehnicile şi procedeele didactice sunt variate şi atractive pentru elevi;

-

cum se măsoară şi se notează rezultatele şi nivelul cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor, care sunt criteriile utilizate şi în ce măsură elevii cooperează în activităţile
curente şi au deprinderi de lucru în echipă;

-

în ce măsură resursele umane, materiale şi financiare sunt folosite cu eficienţă în
activitatea şcolii şi cum aceste resurse conduc la rezultate bune sau slabe în cunoştinţele,
deprinderile şi comportamentele şcolare.
Conform, ,,Fişelor de evaluare” şi ,,Rapoartelor de evaluare”a şefilor de catedre, în

anul şcolar 2015-2016, intreg personalului didactic a obţinut calificativul ,,foarte bine” pentru
activitatea desfăşurată .
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – promotor al calităţii şi performanţei
Şcoala a implementat sistemul de asigurare a calităţii în învăţământ care permite şcolii să
asigure, să monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea ofertei educaţionale.
Anual realizăm procesul de autoevaluare şi comisiile judeţene stabilite de ISJ validează
raportul de autoevaluare.
Calitatea resurselor umane şi baza materială de care dispune şcoala asigură calitatea
procesului instructiv educativ.
Aplicarea metodelor moderne de învăţare – centrate pe elev, a metodelor de predare prin
proiect, utilizarea echipamentelor moderne, a utilajelor, a echipamentelor

IT, a softului

specializat şi AEL, a Smart Board au ca efect creşterea motivaţiei învăţării, creşterea eficienţei
procesului instructiv educativ şi a rezultatelor învăţării.
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Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – şcoală prietenoasă
O preocupare permanentă a şcolii este grija pentru felul în care aceasta „se arată” elevilor
săi. Şcoala este in permanenţă curată, îngrijită şi spaţiile sunt bine întreţinute, atmosfera este
destinsă, un psiholog şcolar derulează cu succes programe de consiliere, se oferă servicii de
cazare şi masă pentru elevii interni, spaţiile de instruire sunt adaptate cerinţelor curriculare şi
particularităţilor colectivelor de elevi. Siguranţa şi securitatea elevilor şi personalului şcolii sunt
în permanenţă în atenţia conducerii şcolii.
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – şcoala democratică
Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce înseamnă „viaţa şcolii” sunt centrate pe
consultarea şi includerea unor largi categorii: elevi, părinţi, personal administrativ, membri ai
comunităţii.
În şcoală funcţionează cu succes Consiliul Consultativ al Elevilor , organism ce
desfăşoară activităţi ce corespund intereselor si dorinţelor tinerilor liceeni, Consiliul Consultativ
al Părinţilor , organism cu rol de a întări legătura şcoală-familie-comunitate locală; Consiliul de
Administraţie are in componenţa sa elevi, părinţi, reprezentanţi al consiliilor locale; activităţile
şcolii au la bază parteneriatele semnate între şcoală şi familiile fiecărui elev, parteneriatele între
şcoală şi diverse instituţii (Primărie, Consiliul local, asociaţii guvernamentale sau
nonguvernamentale etc.)
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – şcoala care promovează educaţia pentru o dezvoltare
durabilă
Educaţia privind mediul înconjurător, promovată de şcoală este un proces care are scopul
să îmbunătăţească calitatea vieţii, care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător.
Începând cu anul şcolar 2006 şcoala a desfăşurat activităţi în cadrul Programului internaţional
Eco Şcoala.
La activităţi au participat toţi elevii şcolii. Obiectivele programului sunt:
 creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind problemele de mediu şi elementele
dezvoltării durabile
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 dezvoltarea spiritului eco-civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii
 valorificarea deşeurilor reciclabile
 educarea tinerilor pentru o dezvoltare durabilă - utilizarea raţională a resurselor şi
protecţia mediului înconjurător;
 obţinerea distincţiei “Steagul Verde” – premiu simbol al educaţiei pentru mediu
 amenajarea şi întreţinerea permanentă a spaţiului verde din jurul şcolii
 dezvoltarea parteneriatelor pe teme ecologice cu alte şcoli
 promovarea imaginii şcolii la nivel local
 alternative ecologice de petrecere a timpului liber

1.4.2. Resursele material ale şcolii
Liceul este amplasat intr-o zona deosebita, ecologica, inconjurata de un parc cu arbori si
arbusti ornamentali, intins pe o suprafata de 1,5 hectare si un helesteu cu peste de 0,25 hectare
pentru practicarea pescuitului sportiv. Baza didactica a scolii cuprinde si ferma didactica cu
anexele aferente in care se cresc si se ingrijesc taurine. Dispunem de teren agricol: 20 ha pasune
si fanete, 1,5 ha cu pomi fructiferi si lot legumicol.
In prezent Liceul Tehnologic Agricol Bistrita isi desfasoara activitatea in patru corpuri de
cladire situate pe Drumul Tarpiului, nr.21 si dispune de o moderna sala de sport realizata prin
program guvernamental.
Scoala dispune de patru imobile astfel:
Corpul A : ( P + 3 )
a)

Parter:
 laboratoarele de: fizică, biologie, chimie,

horticultură și birou director educativ;
 birouri: secretariat și birou director adjunct;
 cabinet CDI;
b)

Etajul I:
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Direcțiunea;



1 sală profesorală;

 2 cabinete de informatică dotate cu calculatoare Pentium IV și de ultimă
generație și un server, legate în rețea și conectate la rețeaua internet;
 cabinet de Limba și Literatura Română;
 cabinet de Limba și Literatura Engleza
 Săli de clasă.
b) Etajul II:
 cabinetul psihopedagogic și un cabinet de matematică;
 cabinetul de geografie;
 cabinetul CEAC;
 săli de clasă.
c) Etajul III:


sală de clasă;



sala meditatii



camera pedagogului;



internatul elevilor cu o capacitate de 80 de locuri.

Corpul B: ( D + P + 1 )
Demisol:
 laborator de religie;
 chioşc alimentar;
a) Parter:
 laborator veterinar;
 laborator industria alimentara;
 bibliotecă cu 13548 de volume;
 sală de lectură
 sală proiect POSDRU
b) Etajul I:
 săli de clasă.
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Corpul C: ( P + 2 )
a) Parter:
 atelier mecanic dotat cu motoare și utilaje agricole;
 atelier de lăcătușerie.
b) Etajul I:
 cabinet de cunoașterea automobilului;
 cabinet de material didactic;
 Săli de clasă.
1. Etajul II
 arhiva;
 cabinet de legislație rutieră;
 săli de clasă.
Corpul D: ( D + P + M )
a) Demisol:
 magazii pentru alimente;
 spălătoria școlii.
b) Parter:
 Cantina cu sala de mese și bucătăria.
c) Mansarda:
 Birouri administrative.
 Sala de clasa
Clădirea sălii de sport

 Sala de sport
 Birouri
 Vestiare
 Sală destinată depozitării materialului didactic
sportiv.
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Corpul D a fost construit din temelie în anul 2000, iar corpul C ( vechi de peste 100 de
ani) a fost renovat integral și a fost dat în folosință în anul 2002.
Fiecare corp de clădire deține grupuri sanitare modernizate.
Pentru însușirea cunoștințelor practice de conducere școală deține un parc auto care
cuprinde două tractoare cu remorcă dotate cu utilaje si masini agricole: plug, grapa cu discuri,
cositoare mecanica, grebla mecanica si remorca, o Dacia Logan, un poligon amenajat iar
incepand din acest an scoala a achizitionat un tractor nou impreuna cu utilajele aferente lucrarilor
agricole.
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1.5. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANUL ŞCOLAR
2014-2015
RAPORTUL ACTIVITATILOR DESFASURATE
ANUL SCOLAR 2014-2015

1. SAPTAMANA MOBILITATII EUROPENE 16 -22 SEPTEMBRIE 2014
Motto: "Our streets, our choice". Saptamana europeana a mobilitatii 2014 are scopul de a
reevalua modul in care privim spatiul urban. Pe tot parcursul saptamanii va fi abordata relatia
dintre utilizarea terenurilor si

calitatea vietii. Sloganul din acest an, "Strazile noastre,

alegerea noastra", incurajeaza oamenii din intreaga Europa sa creeze tipul de oras in care
doresc sa traiasca.
În fiecare an, numeroase oraşe din întreaga lume organizează în ziua de 22 septembrie,
sub logo-ul ”În oraş, fără autoturism”, o zi în care cetăţenii renunţă la mijloacele de transport
personale în favoarea mijloacelor de transport în comun, a celor nepoluante – biciclete,
trotinete, role – sau aleg chiar mersul pe jos.
În cadrul Săptămânii europene a mobilităţii, Primăria Bistriţa s-a alăturat campaniei
”Ziua fără autoturism”, traficul rutier fiind închis pe str. Dornei, Piaţa Centrală şi str.
Gheorghe Şincai.
Pe pietonalul Liviu Rebreanu a fost expusă mascota ”Oscar, şarpele hoinar”, realizată din
PET-uri de către elevii bistriteni , în cadrul campaniei naţionale Traffic Snake Game care
promovează mersul cu bicicleta sau pe jos, ori folosirea mijloacelor de transport în comun.
Pe străzile închise circulaţiei rutiere, copii de grădiniţă au desenat pe asfalt în cadrul
acţiunii ”Bicicleta mea”, iar pe scena de pe pietonal prichindeii au învăţat mişcări de dans în
cadrul unui flashmob organizat de Reborn Studio.
Programul a fost dat peste cap din cauza ploii, o serie de acţiuni fiind anulate, printre care
şi turul ciclist al oraşului, care va avea loc la o dată ce va fi anunţată ulterior.
”Având ca slogan “Străzile noastre, alegerea noastră!”, Săptămâna europeană a
mobilităţii 2014 are scopul de a reevalua modul în care privim spaţiul urban şi încurajează
13

oamenii din întreaga Europă să creeze tipul de oraş în care doresc să trăiască. Scopul
acţiunilor este acela de a încuraja locuitorii oraşelor să aleagă mijloace de transport
nepoluante sau cât mai puţin poluante. Astfel, este recomandatã renunţarea la deplasarea cu
autoturismul personal atunci când pot fi folosite mijloace de transport în comun, bicicleta sau
chiar mersul pe jos”, au precizat organizatorii
2. PLANT A TREE FOR PEACE 2014
Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa s-a alăturat proiectului mondial, Plant a tree for
Peace 2014 dedicat Zilei Internaționale a ONU pentru Pace.
Sub deviza ” Implica-te! Viitorul trebuie sa fie verde!”, elevii de la Liceul Tehnologic
Agricol Bistriţa au plantat sărbătorind Ziua Internaţională a ONU pentru Pace.
În spaţiul verde din curtea şcolii elevii Liceul Tehnologic Agricol Bistrita , îndrumaţi de
cadre didactice , au discutat despre importanţa păcii , a protejării mediului şi au plantat puieţii
(Pin negru si Hibiscus ) .

3. EVENIMENT DE EXCEPTIE , PROIECTIA IN EXCLUSIVITATE LA LICEUL
TEHNOLOGIC AGRICOL A FILMULUI DOCUMENTAR “ TRASHED”. (25. 09. 2014 )

In data de 25 sept. la LTA Bistrita a avut loc proiectia filmului documentar

“

TRASHED”, care aduce in prim plan teme precum risipa resurselor , contaminarea cu dioxine
poluarea cu plastic a apelor si arealelor natural , implicarea civica si solutii “zero deseuri / zero
waste “. La acest eveniment au participat clasele a XI a A si a Xa A.

Filmul a fost vizionat in 40 de tari, a fost proiectat in 46 de festivaluri, a castigat opt
premii si a fost nominalizat la alte 13 distinctii. Filmul a fost prezentat la Casa Parlamentului din
Londra, Adunarea Welsh, in Parlamentul scotian, la Bruxelles, la diverse ONG-uri si in diverse
alte locatii. Aceasta propunere vine din partea Asociatiei Ruralis care are in derulare proiectul
„FORUM ENERGIE+20 pentru o lume in schimbare” cofinantat din bugetul local al
municipiului Bistrita pe anul 2014.
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4. ZIUA HOLOCAUSTULUI -9.10.2014

Cu prilejul Zilei Holocaustului în România, se menționează în HG, ''vor fi organizate
acțiuni culturale, simpozioane, mese rotunde și alte acțiuni cu tematică specifică". Autoritățile
administrației publice "vor acorda sprijin de specialitate pentru organizarea și desfășurarea
manifestărilor ocazionate de acest eveniment".
Pentru a marca acest eveniment elevii clasei a XI a A coordonati de prof.Ratiu Daniel
au realizat actiuni cu tematica specifica .

5. ZIUA MONDIALA A ALIMENTATIEI – 16 .10.2014
Ziua Mondiala a Alimentatiei se celebreaza in fiecare an in data de 16 octombrie, zi in
care in anul 1945 a fost fondata Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura
(FAO).
Anul 2014 a fost declarat de Adunarea Generala ONU drept Anul International al
Fermelor de Familie, un semnal puternic dat de comunitatea internationala care recunoaste
importanta contributiei fermelor de familie la securitatea alimentara mondiala, in conditiile in
care 65% din populatia lumii lucreaza in cadrul acestor exploatatii.
6. ZIUA NAŢIONALĂ A TRAIULUI DE MUNTE, CONDIMENTATĂ DE ELEVII
LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL
Îmbrăcaţi în costume populare, elevii seralişti ai Liceului Agricol Bistriţa au impresionat
lumea care a trecut duminică(26 oct. 2014) pe pietonal, de Ziua naţională a traiului de munte, cu
tot soiul de bunătăţi pregătite chiar de ei din legume şi fructe cultivate chiar în grădina şcolii.
Toată lumea i-a felicitat.
Elevii seralişti ai Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa nu au putut rata Ziua naţională a
traiului de munte unde au venit cu mâncări tradiţionale, cu ale lor costume populare foarte
frumoase din toate zonele, au explicat ce au pus în fiecare preparat şi au îndemnat pe toată lumea
să guste din bunătăţile făcute de ei după reţete vechi de sute de ani.
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O comisie formată din directorul APM Bistriţa-Năsăud, Sever Roman, doamna Monica
Pop de la Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud şi profesori a gustat din toate produsele
şi an notat inclusiv felul în care acestea au fost prezentate.

7. PARTICIPAREA LA PROIECTUL “EFICIENTA SERVICIILOR DE CONSILIERE
SI ORIENTARE PROFESIONALA A ELEVILOR PRIN METODE COMPUTERIZATE“
Obiectivul general: Creșterea șanselor de continuare a studiilor și de inserție pe piața
muncii a 20.000 de elevi de liceu, din regiunile Vest și Nord-Vest, prin îmbunătățirea serviciilor
de consiliere și orientare profesională, asistate de computer, în 20 luni.
Obiective specifice:
• Obiectivul specific 1: Consilierea și orientarea profesională asistată de computer a 20.000 de
elevi de liceu din regiunile Vest și Nord-Vest, în 20 luni.
• Obiectivul specific 2: Modernizarea instrumentelor și materialelor suport pentru activitățile de
consiliere și orientare profesională a elevilor, în 20 de luni
În Romania, gradul de abandon la universitatile de stat a crescut considerabil,
aproximativ 4 din 10 studenti abandonand studiile in primii ani de facultate. Totodata, rata
somajului in randul tinerilor este de 4 ori mai mare decat rata somajului in randul adultilor,
crescand in ultimii patru ani de la 18% la 23%. Aceasta situatie este generata, pe de o parte, de
faptul ca studiile nu se pliaza pe cerintele pietei muncii, pe de alta parte, de o insuficienta
orientare si consiliere profesionala a elevilor.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara 2 - "Corelarea invatarii pe
tot parcursul vietii cu piata muncii", Domeniul major de interventie 2.1 - "Tranzitia de la scoala
la viata activa".
Proiectul vizeaza cresterea sanselor de continuare a studiilor si de insertie pe piata muncii
a 20.000 de elevi de liceu, din regiunile Vest si Nord-Vest, prin imbunatatirea serviciilor de
consiliere si orientare profesionala, asistate de computer, in 20 de luni.
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Prin intermediul proiectului, elevii din judetele: Bihor, Bistrita - Nasaud, Cluj,
Maramures, Hunedoara si Timis vor beneficia de consiliere si orientare profesionala prin
intermediul unei platforme computerizate proiectccponline.

8. ZIUA VERDE A ECO -ŞCOLILOR DIN ROMANIA
Şi în acest an şcolar, Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa s-a alăturat şcolilor din
România în activitatea de plantare "Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România", organizată de
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie.
Activitatea, de anvergură naţională, avut loc în data de 29.10.2014, la orele 12.00.
Organizatorii au gândit activitatea ca un act de participare comună a copiilor şi tinerilor români
la o acţiune benefică pentru mediu.
La nivelul liceului nostru, activitatea a fost coordonată de Consilier educativ . prof. Mora
Elena Au participat elevii claselor a IX -a şi a XI-a care au plantat în curtea liceului.La
procurarea materialului săditor au participat şi părinţii elevilor, cărora le mulţumim pentru
implicare. Activitatea de plantare, la iniţiativa Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie prin
"Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România", a fost percepută de elevii clasei a IX -a ca un simbol
al necesităţii implicării personale în rezolvarea problemelor de mediu.
Elevii înţeleg evenimentul de plantare petrecut la nivel naţional ca o responsabilitate ce
le revine de a transforma societatea în care trăiesc din una cu preponderenţă mercantilă şi fără
consideraţie pentru natură,

în una

capabilă să-şi proiecteze activităţile ţinând cont de

sustenabilitatea mediului şi de etica ecologică.
Prin urmare sunt hotărâţi să dea curs tuturor invitaţiilor la activităţi eco-protective, dar şi
să iniţieze chiar ei proiecte pe teme ecologice prin care să contribuie la ameliorarea mediului
înconjurător.
9. BALUL BOBOCILOR - 13 noiembrie 2014
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10.SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE -17-21 NOIEMBRIE 2014
TEMA: SECURITATEA ALIMENTAȚIEI

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Parteneri
(dacă este
cazul)

Unitatea
şcolară

Denumirea/tipul
activităţii

Data/ora

Liceul
Tehnologi
c Agricol
Bistriţa

Am o alimentaţie
sănătoasă ?dezbatere

Liceul
Tehnologi
c Agricol
Bistriţa

Alege sa fii un
consumator
informat campanie de
conştientizare

Joi

Liceul
Tehnologi
c Agricol
Bistriţa

Proiectele
noastre -realizare
de prezentări
power point cu
tema : Securitatea
alimentaţiei

Vineri

Liceul
Tehnologi
c Agricol
Bistriţa

Alimente
sănătoase
/alimente
nesănătoase expoziţie cu
produse ale
elevilor şi desene
cu mesaj

Joi

Liceul
Tehnologi
c Agricol
Bistriţa

Realizare panou
informativ pt .
promovare a
securității
alimentației în
rândul elevilor

Luni

Responsabil

Luni

Prof.Tămaş

Nr.
/categorii
de
participanţi
Clasa

17 .11.2014

Cristina

a XII a B

Prof. Mora
Elena

Clasa

Prof. Nelca
Mirela

Clasa

Prof. Lacatiş
Platon Carmen

Clasele

Ora 14

20 .11.2014

a XI a A

Ora 14

21 .11.2014

aXaA

Ora 14

21 .11.2014
Ora 14

17 .11.2014

Prof. Puţura
Simona Prof.
Măgeruşan
Adina

Eleva Toncean
Alexandra ,
clasa a XI a A
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a IX a
A ,B ,C

11. FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘANSELOR TALE
În perioada 24-28 noiembrie s-au desfăşurat o serie de activităti în cadrul programului
„Festivalul naţional al şanselor tale „ după cum urmează :
Noi

și proiectele

noastre- diseminarea activităților de bune practici, prezentarea

proiectelor derulate în anul școlar 2013-2014 la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita
Responsabili : Prof. Ing. Mora Elena,Prof. Măgeruşan Adina ,Prof. Frişan Claudiu
Profesia mea, viitorul meu -Workshop
Responsabili : Prof. Ing. Nelca Mirela Venera,Prof. Ing. Mora Elena
Natură și creativitate- expoziţie cu postere, colaje şi fotografii
Responsabili : Prof. Ing. Lacatiş Platon Carmen, Prof. Ing. Nelca Mirela Venera

12. 1 DECEMBRIE 2014- ZIUA NATIONALA A ROMANIEI
La 1 decembrie 2014 se împlinesc 96 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România.
Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi,
totodată, realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu
România. Ziua de 1 Decembrie a devenit după evenimentele din decembrie 1989 Ziua Naţională
a României.
In scoala noastra au fost organizate manifestari specifice zilei de 1 Decembrie :


familiarizarea elevilor cu date importante din istoria poporului roman



intonarea imnului national



recital de cantece patriotice



La eveniment au participat toate clasele din liceu , mesajul transmis a fost: “LA MULTI
ANI ,ROMANIA !”
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13. TRADITIONAL ROMANESC INTR-O EUROPA MULTICULTURALA

4

DECEMBRIE 2014
O activitate deosebită, de o mare rezonanţă românească, de un justificat patriotism în
rândul tinerilor s-a desfăşurat, la Teatrul de Vară de pe Pietonalul „Liviu Rebreanu” din Bistriţa.
Într-o organizare de excepţie a vestitutul şi apreciatului Liceu Tehnologic Agricol
Bistriţa, condus cu profesionalism de către prof. Mariana Vlad– director, în colaborare cu
reprezentativa Cameră de Comerţ B-N şi cu sprijinul Consiliului Judeţean B-N şi al Primăriei
Bistriţa, manifestarea s-a vrut şi a demonstrat, cu prisosinţă, că tinerii elevi ştiu să se muleze şi
ancoreze în frumoase, necesare şi utile manifestări culturale, sub genericul „Naţional românesc
în context european”, unde şi-au etalat, cu brio, calităţile de adevăraţi români şi maeştrii bucătari
în prepararea delicioaselor, sănătoaselor şi tradiţionalelor reţete româneşti, autentice, din zonă, în
frumoase şi încântătoare costume naţionale (populare).
Au fost prezenţi la această superbă ediţie a IX-a oaspeţi dragi care au vorbit despre
valoarea şi însemnătatea evenimentului în viaţa tinerilor elevi şi a judeţului, prefectul Ioan
Ţintean, care a precizat că „Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa se află între primele 10 din ţară de
acest profil şi este o mândrie şi o necesitate în judeţ”; preşedintele CJ B-N, Radu Moldovan, care
este alături de cei din liceu şi iniţiativă; preşedintele CCI B-N – Vasile Bar, secretarul CCI B-N,
primarul Bistriţei – Ovidiu Creţu, care a propus valorificarea produselor ecologice tradiţionale în
mai multe locaţii şi magazine, iar prof. Mariana Vlad a mulţumit tuturor pentru colaborare şi
implicare, îndeosebi Primăriei Bistriţa şi primarului.
Au fost jurizate toate preparatele tradiţionale la cei prezenţi, inclusiv şcoli din judeţ şi sau acordat premii.
Spectacolul deosebit şi sensibil de colinde, susţinut de elevi de la diferite şcoli, cât şi
obiceiul „Capra” au încântat asistenţa, elevii primind laude şi aprecieri pentru mâncăruri şi
costumele naţionale purtate. A fost o zi de măreaţă spiritualitate românească.
14. PARTICIPAREA

LA CAMPANIA SHOEBOX – CADOUL DIN CUTIA DE

PANTOFI,
Consiliul Judeţean al Elevilor

a organizat

în perioada 1-16 decembrie campania

SHOEBOX – Cadoul din cutia de pantofi, acţiune caritabilă, de voluntariat. Consiliul şcolar al
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elevilor scoala noastra s-a implicat în această acţiune de colectare a cutiilor care au fost duse la
Biblioteca Judeteana Bistrita –Nasaud si in cele din urma la familiiile nevoiase .

15. 24 IANUARIE 2015 ZIUA PRINCIPATELOR ROMANE
Sarbatoarea Unirii Principatelor Romane a fost marcata si de elevii Liceului Tehnologic
Agricol Bistrita prin cateva momente cultural artistice de anvergura pregatite cu atentie si
minutiozitate .Mai intai elevii nostrii s-au documentat temeinic si au selectat etapele cele mai
semnificative din biografia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza pe care l-au pus in valoare intr o
expozitie inedita intitulata ,, Domnul Unirii,, ce contine 20 lucrari de pictura expuse in Sala
Festiva a Liceului.
Mai apoi clasa a IX a B a pus in scena un fragment din binecunoscuta piesa ,,Mos Ion
Roata si Unirea,, elevii transpunandu se in pielea personajelor interpretate.
Cel de-al treilea moment cu adevarat inaltator a fost oferit de catre 2 elevi din clasa a X a
B instrumentisti virtuosi ,Nicusor Oltean la vioara si Danut Urs la acordeon care au interpretat
Hora Unirii inconjurati de elevi, profesori, d-na directoare Mariana Vlad , prinsi cu totii intr o
mare hora a bucuriei si a aprecierii fata de acest om politic marcant al Romaniei care a fost
Alexandru Ioan Cuza .

16. IUBEŞTE ROMÂNEŞTE DE DRAGOBETE
Sub egida Dragobetelui, Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa a iniţiat o serie de activităţti
cultural-artistice menite să celebreze sărbătoarea dragostei la români în rândul elevilor săi. Prima
acţiune s-a desfăşurat luni, 23 februarie, în sala festivă a instituţiei, unde un grup de elevi au
reconstituit frumosul obicei al Cununii de Sânziene, păstrat cu sfintenie pe Valea Someşului şi în
mare legătură cu Sărbătoarea Dragobetelui. Pentru câteva zeci de minute au lăsat facebookul
deoparte şi au pătruns în lumea străbunilor, încercând să înţeleagă cum socializau aceştia pe
vremea lor fără calculator, fără telefon mobil.
Mai întâi dobaşul a anunţat că se apropie sara de Sânziene iar ficiorii sunt aşteptaţi să
aprindă focurile, iar fetele să împletească cununiţe. În poienţă s-au întâlnit cu toţii, au cântat, au
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încins un joc, au sărit peste foc, au mai furat şi câte o sărutare, apoi au aruncat cununiţele pe
case, iar în funcţie de semnul prevestit de acestea ştiau dacă se vor căsătorii sau nu anul acesta.
Manifestarea a continuat şi pe Pietonalul „Liviu Rebreanu”, unde elevii noştri au
participat la Târgul de mărţişoare, alături de celelalte instituţii şcolare din oraş, cu mărţişoare
eco, o expoziţie inedită de tablouri cu tema dragostei, realizată de eleva Myriam Rolland şi cu un
scurt moment artistic compus din dansuri tradiţionale şi cântece specifice momentului.
Avem speranţa că prin aceste acţiuni cultural-artistice ne vom apropia elevii mai mult de
rădăcinile veşniciei care se găsesc în lumea satului şi vom cultiva sentimentul dragostei pentru
adevăratele valori ale neamului românesc.

17. TÂRG DE DRAGOBETE ŞI MĂRŢIŞOR PE PIETONALUL LIVIU REBREANU
În perioada 24 februarie - 1 martie 2015 Primăria Bistriţa a

organizat „Târgul de

Dragobete şi Mîărţişor” în zona pietonală „Liviu Rebreanu”. La acest eveniment au fost prezenti
meşteri populari din Bistriţa – Năsăud, dar şi elevi ai şcolilor din Municipiul Bistriţa, pentru a
expune spre vânzare mărţişoare.Elevii Liceului Tehnologic Agricol au participat la aest targ cu
martisoare confectionate din material reciclabile si cu un spectacol (dans polular si cantece
populare ).

18. ZIUA MONDIALA A APEI
Anul acesta, „Ziua Mondială a Apei” s-a sărbătorit sub motto-ul „Apa şi dezvoltarea
sustenabilă”.
Compartimentul Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Integrare Europeană a organizat
in 20 martie 2015, ora 12.00 - o acţiune de salubrizare a malului râului Bistriţa la care au fost
invitati

să participe cât mai mulţi voluntari care, prin gestul lor, să atragă atenţia asupra

importanţei de a avea grijă de mediul în care trăim. Tronsonul ecologizat a fost malul stâng al
râului Bistriţa, între Podul Jelnei şi Podul Budacului.
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La aceasta actiune au participat si elevi de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita insotiti
de cadre didactice .

19. LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA LA

a X-a EDITIE A

„TRADIŢIONALULUI ROMÂNESC ÎN EUROPA MULTICULTURALĂ”,

Bunătăți pascale la „Tradiţional românesc în Europa multiculturală”, ediţia a X-a
Marţi(24.03.2015 ), începând cu ora 15.00, s-a desfăşurat la Teatrul de Vară cea de a X-a
ediţie a acţiunii „Tradiţional românesc în Europa multiculturală”, organizată de Liceul
Tehnologic Agricol, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, prin
Centrul „Europe Direct”, Primăria Bistriţa, Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Şcolar Judeţean.
De remarcat standurile Liceului Tehnologic Agricol și ale altor câteva școli, cu bucate
care arată rafinamentul și fantezia culinară a românilor, dezvoltate mai ales în mediul rural; de
impact au fost şi frumoasele straie tradiționale purtate de cei de la standuri.
În deschiderea activităților, directorul Liceului Tehnologic Agricol, Mariana Vlad, a
făcut o scurtă prezentare a festivalului, apoi prefectul județului, Ioan Țintean, și președintele
Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, au avut cuvinte de apreciere pentru interesul
constant pe care școlile îl manifestă pentru păstrarea, cultivarea tradiției culinare româneşti,.
În cadrul activităților au fost promovate elemente culturale tradiţionale cuprinzând
produse culinare şi obiceiuri de Paşti, prezentate de elevi ai Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa
şi ai altor unităţi de învăţământ din județ. Ediție de ediție se încearcă sensibilizarea tinerilor cu
privire la valorile europene, promovarea unităţii şi conservarea diversităţii în cadrul Uniunii
Europene.
Un juriu format din reprezentanţi ai Centrului „Europe Direct”, Primăriei Bistriţa,
Consiliului Judeţean şi ai Liceului Tehnologic Agricol a avut rolul de a evalua produsele
pregătite de şcoli, lucru deloc ușor în opulența de bunătăți: cozonaci, pască, prăjituri, sarmale de
post și frupt, mai multe varietăți de țuică și vin.
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20. ORA PĂMÂNTULUI
Earth Hour – Ora Pământului a fost sărbătorită şi în acest an de numeroşi bistriţeni, oraşul
lor fiind ales în anul 2012 ca primă Capitală Earth Hour din România.
Evenimentul a constat în acţiuni diverse, precum crosul „Aleargă pentru pământ”,
amplasarea de lampioane cercetăşeşti în zona pietonală a centrului istoric, premierea
câştigătorilor înscrişi la concursurile Mascota Eco şi „Floarea soarelui – plantă de cultură
agricolă energetică”, proiecţii luminoase, un spectacol de lumină susţinut de trupa „Sirius” şi,
bineînţeles, întreruperea iluminatului public în oraş timp de o oră.
La acest eveniment a participat şi Grupul Eco al Liceului Tehnologic Agricol Bistrita
însoţiţi de dna prof. Runcan Pop Maria

21. ARBORI PENTRU VIITOR
Miercuri, 8 aprilie, în cadrul „Săptămânii altfel”, s-a desfăşurat cea de–a III-a ediţie a
concursului Judeţean „Arbori pentru viitor”, proiect al Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa.
Scopul acţiunii constă în dezvoltarea spiritului de observaţie, de investigare a cauzelor distrugerii
naturii, de găsire a unor măsuri de protejare a mediului şi de popularizare a lor în rândul elevilor.
Concursul s-a desfăşurat pe următoarele secţiuni:
1) Defrişarea pădurilor şi impactul asupra biodiversităţii - prezentări PowerPoint
2) „Arbori pentru viitor”, concurs de postere
3) „Natura şi viaţa”, concurs de fotografie.
S-au înscris 82 de elevi din următoarele şcoli: Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”, Liceul
Tehnologic de Servicii, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Şcoala Gimnazială Viişoara,
Şcoala Gimnazială Livezile, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” şi elevi ai Liceului Tehnologic
Agricol.
Parteneri şi membri ai juriului: Toniuc Anca - Casa Corpului Didactic, Mizgan Carmen Agenţia de Protecţia Mediului, Nelca Mircea – Administraţia Parcului Munţii Rodnei, Vereş
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Liliana - director adjunct Liceul Tehnologic Agricol, Runcan Pop Maria - profesor de biologie la
Liceul Tehnologic Agricol.
Pentru a marca şi practic activitatea desfăşurată, elevii au participat şi la o acţiune de
plantare în parcul liceului.
Avem speranţa că prin acest proiect am tras un semnal de alarmă privind tăierile masive
de arbori şi efectele negative pe ce le au asupra omului şi că am sădit în sufletele elevilor noştri
respectul pe care trebuie să-l arătăm cu toţii naturii înconjurătoare.

22. ACTIUNE DE ECOLOGIZARE PADUREA HAJA MICA –UNIREA 23.04.2015
Municipiul Bistriţa continuă tradiţia participării la activităţile organizate cu prilejul celor
trei evenimente de mediu: Luna Pădurii, Ziua Mondială a Apei şi Ora Pământului, dar şi la
campania deja lansată „Curăţenia de Primăvară” !
Astfel în data de 23.04.2015 Grupul Eco al liceului nostrum la iniţiativa Primariei Bistriţa
au participat la o acţiune de ecologizare în pădurea Haja Mica de la Unirea .

23. CURĂŢENIE DE PRIMĂVARĂ ÎN ŞCOALA MEA 22 APRILIE 2015
Ziua Pamantului a fost marcată de elevii liceului prin actiuni de ecologizare,intreţinerea spaţiilor
verzi şi alte activităţi derulate sub sloganul “Oraşul este casa noastră!”

24.ACŢIUNE DE ECOLOGIZARE A PARCULUI ANL
Fiecarei scoli din oras ii este arondat un parc de care trebuie sa aiba grija.Liceul nostru
are in grija” parcul ANL” ,astfel lunar Grupul Eco al liceului are planificata o actiune de
intretinere a parcului din zona respectiva.
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25.

TRADIŢIE ŞI FRUMOS DE ZIUA EUROPEI LA LICEUL AGRICOL -

9 MAI

ZIUA EUROPEI
Ziua fondarii Uniunii Europene a fost sarbatorita vineri de elevii Liceului Agricol Bistrita
printr-o actiune culturala menita sa sublinieze aportul deosebit adus de Romania
multiculturalitatii europene. Manifestarea a constat intr o parada a costumelor populare
desfasurata pe aleile parcului liceului, urmata de un spectacol folcloric cu cei mai talentati elevi :
Catalina Cocian, Emil Barbos, Nicoleta Sortus, Daniel Diaconescu ,Jesica Andreea si Nicusor
Oltean.
Reprezentatia artistica a avut ca scop principal cultivarea in randul elevilor nostrii al
respectului fata de bogata zestre materiala si spirituala a poporului roman si totodata pastrarea si
conservarea acesteia si pe viitor, in semn de apreciere a creatiei artistice a tarancilor romance .
Numai astfel putem mentine vie flacara traditiilor romanesti in contextul fenomenului de
globalizare si de raspandire a kitsch-ului. La multi ani Europa !

26. MAIALULUI BISTRIŢEAN MAGHIAR- CONCURS DE GATIT GULAS
Primăria Bistriţa şi Centrul Cultural Municipal a organizat în 17 mai, în Pădurea
Schulerwald, a XV-a ediţie a Maialului bistriţean maghiar, care cuprinde parada portului popular
maghiar, spectacol de dansuri tradiţionale, concurs de gătit ”Cel mai bun gulaş”.
Liceul Tehnologic Agricol Bistrita a participat si in acest an cu o echipa formata din
elevi si cadre didactice .Atmosfera de sărbătoare din pădurea-parc Schullerwald,o nactivitate de
succes la care ne bucuram ca am luat parte .
Încă o dată, maialul bistriţean maghiar ne-a demonstrat că Bistrița este și rămâne un oraș
european multicultural şi multiconfensional în care oamenii pot trăi în pace și armonie.
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27. EXPOZIŢIE DE ICOANE, DE ZIUA EROILOR, LA LICEUL TEHNOLOGIC
AGRICOL BISTRIŢA
Ziua Eroilor a fost celebrata la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita joi, 20 mai printr -o
expozitie de pictura pe sticla intitulata ,,Icoana inaltare catre cer ,, realizata in memoria celor ce
si-au dat viata pentru neamul romanesc de- a lungul istoriei. Astazi cand exista tot mai putini
oameni care si-ar da viata pentru compatrioti, este imperios neccesar sa amintim eleviilor nostrii
de jertfa ostasilor romani si sa pastram un moment de reculegere pentru acei care au udat
hotarele patriei cu propriul sange . Cinste, Armatei romane !

28. PARTICIPAREA LA ETAPA JUDETEANA A CONCURSULUI „SANITARII
PRICEPUTI „
"Sanitarii Priceputi" este singurul concurs pentru sanatate si prim ajutor de baza care se
desfasoara in scolile din Romania de 50 de ani fara intrerupere.
Etapa judeţeană s-a desfăşurat la Liceul Agricol din Bistriţa, elevi de liceu şi de gimnaziu
dovedindu-şi abilităţile într-o probă teoretică şi în una practică.
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA s-a clasat pe locul IV obtinand o
MENTIUNE.

29. PARTICIPAREA LA CONCURSUL JUDETEAN „ PRIVESTE IN JURUL TAU !”
Concursul a avut loc la Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrita in data de 21.05.2015
,avand ca tema „Fenomene meteorologice periculoase”.
Concursul s-a desfasurat pe doua sectiuni :


Postere,machete



Prezentari ppt
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA s-a clasat pe locul IV obtinand o

mentiune.
27

30. ACTIUNI DE INTRETINERE A SPATIILOR VERZI DIN PARCUL LICEULUI
Educaţia pentru mediu reprezintă procesul care serveşte la recunoaşterea valorilor
mediului înconjurător şi la clarificarea conceptelor privind mediul înconjurător . Scopul său este
de a promova formarea aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru a întelege inter-relaţiile dintre
oameni , cultură şi mediul înconjurător , pentru dezvoltarea activităţii conştiente şi responsabile
care are drept scop final înbunătăţirea calităţii mediului .
Şcoala joacă un rol major în educaţia privind mediul încojurător , pentru că tinerii petrec
o mare parte din timp în şcoală şi pentru că este locul unde se asigură transmiterea cunoştinţelor.
Pe lângă aceasta , şcoala are menirea să dezvolte atitudinea pozitivă a elevilor faţă de problemele
mediului încojurător ; să informeze cum afectează acţiunile umane mediul ambiant şi cum
influenţează mediul propria lor viaţă ; să conştientizeze elevii privind importanta creşterea
calităţii mediului ; să încurajeze elevii în luarea deciziilor şi de a acţiona pentru protecţia
mediului înconjurător; să sensibilizeze comunitatea şcolară şi cea locală faţă de problemele
mediului în care trăiesc.
Toate acestea contribuie la formarea unui sistem de valori în viaţa cotidiană care îi ajută
să înţeleagă nevoia de a salva şi a proteja lumea noastră. Elevii trebuie să ştie că perioada de
descompunere a reziduurilor este mare , iar reciclarea lor nu numai că economiseşte resursele
existente , dar reduce poluarea mediului înconjurător.
Prin activităţile propuse de proiect se urmăreşte formarea elevilor ca personalităţi
deschise , active , care cunosc valoarea mediului pentru viaţă şi care pot acţiona conştient pentru
păstrarea calităţii mediului .
Păstrarea curăţeniei la locul de muncă – în prezent unitatea şcolară – şi în înprejurimi este
unul dintre obiectivele educaţiei individului uman care reuşeşte să transforme teoria în
convingere şi în acţiune conştientă .
Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului
elevilor . Starea de sănătate a fiecăruia dintre noi nu poate fi menţinută respirând aer poluat ,
cosumând alimente şi apă contaminate cu substanţe chimice. Fiecare elev trebuie să-şi asume
responsabilitatea privind impactul pe care viaţa lui o are asupra vieţii celor din jurul lui .

28

Implementând acest program în şcoală suntem siguri că elevii formaţi azi vor acţiona
mâine ca formatori a unui sistem interior de principii care nu le va permite să treacă nepăsători
printr-o încăpere murdară şi nu-i va lăsa să trăiască într-un mediu murdar , ostil vieţii cotidiene.
Educaţia privind mediul înconjurător este un „mod de viaţă”, de care depinde sănătatea
fiecăruia dintre noi . Pentru a trăi în comunitate, oamenii vizează componenta abiotică şi
interacţionează cu alte vieţuitoare, astfel încât toate activităţile umane se răsfrâng asupra
comunităţii.
Problema păstrării calităţii mediului înconjurător începe cu dorinţa de a evidenţia
frumosul din natură. De aceea, elevii trebuie să-şi asume responsabilitatea faţă de ce se întamplă
în mediul lor de viaţă .
Comunicarea cu natura este de o mare importanţă , pentru că ajută elevii să privească
natura din altă perspectivă , bazată pe înţelegere , responsabilitate şi astfel să-şi analizeze
comportamentul faţă de natură , dacă are implicaţii pozitive sau negative asupra acesteia.
Educaţia pentru mediu reprezintă un scop pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii locale
, dar şi o strategie privind educaţia ecologică a tinerei generaţii . Programul „Eco-Şcoala” iniţiat
urmăreşte realizarea educaţiei pentru mediu a elevilor , atât prin activitatea la clasă , cât şi alte
activităţi şcolare şi extraşcolare.
Implementarea programului presupune abordarea unei strategii de comunicare,
informare şi implicare a întregii comunităţi şcolare şi locale , dar şi garanţia realizării unei
strategii speciale pentru educaţia ecologică .
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PROIECTE SI ACTIVITATI EXTRA-SCOLARE ALE
LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA

1. CO-BUILDING A GOOD GUIDANCE
Una dintre problemele acute cu care se confruntă majoritatea societăţilor, aşa cum ne-au
declarat fără rezerve partenerii noştri europeni, este lipsa unei platforme clare, a unei linii
comune de acţiune în ceea ce priveşte orientarea profesională a elevilor din învăţământul
vocaţional. Este şi motivul principal al demarării unui proiect de anvergură atât din punct de
vedere geografic, acesta unind opt şcoli din tot atâtea regiuni ale Uniunii Europene, cât şi
demografic, beneficiarii direcţi şi indirecţi ai rezultatelor acestui demers fiind numeroşi şi
diversificaţi din punct de vedere etnic, religios, social şi cultural.
Bazele şi ideea acestui proiect au fost puse în luna noiembrie 2008 la Bordeaux, când o
echipă eterogenă de europeni din Italia, Franţa, Grecia, Finlanda, Polonia şi România s-au
întâlnit cu ocazia unei alte şedinţe de lucru, stabilindu-se demararea unui proiect de parteneriat
Leonardo da Vinci, la care s-a alăturat şi Turcia.
Au urmat momente de muncă intensă a echipei de proiect, de culegere, planificare a
materialelor şi bugetelor necesare, de alegere a grupului ţintă de elevi şi traineri, de traducere în
limba engleză – limba oficială a proiectului – a tuturor informaţiilor care urmau să ajungă în
proiectul comun, trimiterea acestor date către coordonatorul italian la termenele stabilite.
Implementarea proiectului se află în derulare din septembrie 2009 până în septembrie 2011, sub
monitorizarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale (ANPCDEFP).
Primul dintre punctele pentru care se acordă fonduri nerambursabile prin proiectele
Leonardo da Vinci este formarea şi orientarea profesională – astfel, tema proiectului nostru
atingând cea mai mare apreciere şi cel mai bun punctaj, tratând o chestiune de mare însemnătate
în fiecare din ţările partenere unde, aşa cum am subliniat anterior, orientarea profesională este
deficitară, resimţindu-se nevoia unei schimbări pozitive a acestei stări de lucruri.
Au existat mai mulţi paşi în scrierea cererii de finanţare, în cadrul unor limite temporale
uneori presante. Munca în echipă a persoanelor implicate iniţial în proiect a făcut posibilă
respectarea acestor termene, întocmirea unei baze de informaţii optime despre grupul ţintă. De
asemenea, s-a făcut o descriere a pieţei muncii, subliniindu-se necesitatea creşterii gradul de
cooperare între instituţia de învăţământ şi mediul profesional, parteneri locali, cu posibilitatea
susţinerii şi cooperării în viitor între aceştia.
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Scopul general al proiectului este îmbunătăţirea dezvoltării personale a elevilor, a
oportunităţilor de angajare, precum şi pregătirea elevilor pentru o mai bună integrare pe piaţa
muncii, acesta reprezentând rezultatul direct al pozitivării problemei iniţial identificate. Pentru
realizarea acestui scop, s-au stabilit mai multe obiective specifice: stimularea motivării şi a
implicării
elevilor
în
pregătire
şi
orientare
profesională,
îmbunătăţirea
abilităţilor/instrumentelor şi a materialelor pentru o mai bună orientare profesională,
îmbunătăţirea egalităţii între sexe în ceea ce priveşte orientarea.

Grupul ţintă este de 100 de elevi din clasele a IX-a şi a X-a, învăţământ de zi (câte zece
elevi din fiecare clasă) şi 13 cadre didactice, în special diriginţi. Rezultatele aşteptate pe termen
mediu şi lung vizează îmbunătăţirea strategiilor de identificare a problemelor şi a dificultăţilor în
orientarea profesională, îmbunătăţirea cunoştinţelor, a informaţiilor despre mijloace, instrumente,
legi, regulamente, parteneri locali, ameliorarea liniilor comune în vederea îndrumării
profesionale în urma acestor schimburi de experienţă între şcolile europene implicate în proiect.
Parteneriatul a definit trei strategii pentru atingerea rezultatelor dorite. Prima face referire
la instruirea partenerilor - o mai amplă analiză asupra problemelor şi dificultăţilor orientării în
aceste şcoli, respectiv împărtăşirea unei metode comune de lucru. A doua prevede o inventariere
a instrumentelor, mijloacelor, regulilor, a partenerilor locali în procesul de orientare din şcolile
vocaţionale implicate. Ultima dintre acestea reprezintă un concurs internaţional între elevi, cu
tematica „orientare profesională - definirea unei metode comune în descrierea profesiilor”.
In momentul e fata s-au finalizat toate întâlnirile internaţionale, s-au efectuat 16 mobilităţi şi s-au
făcut progrese semnificative în analiza şi identificarea problemelor din orientarea profesională
din învăţământul vocaţional, obtinandu-se mai multe rezultate, cum ar fi o publicatie
comparativa, o analiza a acestor aspecte raportata la nivelul elevilor si trainerilor din fiecare tara
partenera dar si comparatia intre tari ale raspunsurilor elevilor din chestionare, interviuri si focusgrupuri. Avem de asemenea la dispozitie instrumente eficiente de organizare si desfasurare a
concursului international STEPS TO MY FUTURE, pentru exprimarea profesiilor prin
intermediul artelor vizuale. Acestea vor putea fi transferate si altor scoli din comunitate, sau din
Europa, in idea unui alt parteneriat pentru un proiect de Transfer de inovatie.
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2. EUROPEAN STEPS TO PROFESSIONAL LIFE – PAŞI EUROPENI SPRE
VIAŢA PROFESIONALĂ – PROIECT MOBILITATI LEONARDO DA VINCI –
MOBILITATE IN PORTUGALIA
Școala este beneficiara unui proiect Leonardo da Vinci, finanţat cu peste 51.000 de euro
de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării. 18 elevi
au fost beneficiarii directi ai acestui proiect si au particicpat la un stagiu de practică la patru
ferme horticole din Portugalia.
Tinerii din grupul tinta, care spun că experiența este unică și că se vor întoarce după
absolvirea examenului de bacalaureat, s-au ales cu un certificat profesional recunoscut în toată
Europa și cu un atestat lingvistic în portugheză.
Elevii din clasa a XIII-a B, specializarea technician agricol, au văzut pe viu ce înseamnă
tehnologii moderne specifice culturilor horticole forțate și protejate.
După-amiaza au luat lecții atât de limba portugheza, cât și de istorie și geografie a zonei
Lisabona-Montijo, care le-a fost casă pentru trei săptămâni. Elevii au fost împărtiți în grupe și au
muncit, prin rotație, în ferme.
Acest proiect va duce la atingerea a două obiective: îmbunătăţirea competenţelor tehnice
specializate în domeniul tehnologiilor specifice culturilor horticole forţate şi protejate şi a
tehnologiilor de producere a materialului săditor horticol, prin instruire practică în exploataţiile
horticole portugheze, în vederea asigurării unei bune integrări profesionale şi obţinerea
performanţei în practicarea profesiei, precum şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în
limba engleză şi portugheză, a interesului pentru cultura şi civilizaţia altor popoare.
Validarea rezultatelor obţinute, competenţele şi abilităţile dobândite în stagiu se fac pe
baza Certificatului de mobilitate Europass.
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3. PEACE CORPS VOLUNTEERS
In luna februarie a anului 2011 am aplicat pentru un proiect care presupunea obtinerea
unui voluntar American, prin intermediul Corpului Pacii de pe langa Ambasada SUA. Am
urmarit cresterea valorii actului de predare-invatare dar si intensificarea si diversificarea
actiunilor extra-scolare, din perspective unei persoane cu o alta experienta.
Am fost selectati intr-o prima faza pentru interviu, am trecut si de aceasta etapa cu
success, iar in luna iunie am fost anuntati ca am fost alesi ca scoala gazda pentru voluntarul
American.
Un element important in aceasta alegere a fost numarul mare de elevi din mediul rural de
la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita dar si experienta bogata in alte proiecte care au fost
finalizate cu success. In urma alegerii. Dl Frisan Claudiu, prof de limba engleza si care are rolul
de counterpart pentru voluntarul American, a participat la o conferinta in Tragoviste intre 10-13
iunie 2011, pentru informare si training in vederea unei colaborari optime.
In luna iulie 2011 volunatrul American s-a prezentat in localitate, scoala a identificat o
locuinta pentru acesta in parteneriat cu primaria Bistrita, angajandu-se sa asigure o locuinta pe
toata durata sederii de doi ani in Romania.
Voluntarul este John Michael Ross si urmareste atat lucrul cu elevii la clasa cat si
initierea unor proiecte, actiuni la nivel de scoala si comunitate, unele in parteneriat cu alte scoli
sau alti voluntari americani.

4. CENTRE START – UP PENTRU TINERI – START- UP CENTERS FOR YOUNG
PEOPLE – START YOU

Obiectivul Obiectivul general al proiectului Centre Start-up pentru Tineri (START YOU) îl
reprezintă facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a elevilor şi studenţilor, printr-o serie de acţiuni
care vor conduce la creşterea şanselor de ocupare şi de dezvoltare a competenţelor personale şi
profesionale ale acestora în scopul îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la o viaţă activă. In cadrul
actiunii START-UP de la scoala noastra tinerii din toata comunitatea vor beneficia de programe
concepute să dezvolte abilităţile antreprenoriale şi personale.
Obiectivul specific al proiectului este: Creşterea aptitudinilor de muncă a 1680 de elevi şi
studenţi aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la o viaţă activă în scopul facilitării şi
îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii, al orientării, consilierii şi îndrumării lor, prin
intermediul implementării unei reţele „Start-up”, a unor centre Start-up şi a unor activităţi de
dezvoltare şi implementare a metodelor interactive de învăţare „firma de exerciţiu”.
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Conferinta/Dezbaterea de lansare a programului CENTRE START–UP PENTRU TINERI
START YOU in Bistrita are ca parteneri principali: Inspectoratul Scolar al Judetului BistritaNasaud, Liceul Tehnologic Agricol Bistrita si Consiliul Judetean al Elevilor Bistrita-Nasaud.
Vor participa reprezentnţi ai elevilor, ai studentilor, reprezentanti ai autoritatilor locale
scolare si administrative, reprezentanti ai parintilor, si ai mediului de afaceri.

5. COMPETITIA “BUSINESS PLAN” – FAZA REGIONALA NORD-VEST
Proiectul “Centre START-UP pentru tineri- Start-UP centres for young people- START
YOU” desfasoara Competitia Bussines Plan Etapa Regionala!
Conceptul de Business Plan este o modalitate formala de a denumi un set de obiective de
afaceri si planul de actiune pentru a atinge aceste obiective. Acest concept ofera o imagine
completa a ideii de afacere.
Firma de exercitiu, care are la baza si competitia business plan, reprezinta o metoda
interactiva de invatare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o conceptie moderna de
integrare si aplicare interdisciplinara a cunostintelor. Este o abordare a procesului de predareinvatare care asigura conditii pentru probarea si aprofundarea practica a competentelor dobandite
de elevi/studenti in pregatirea profesionala.
Competitia Business Plan isi propune sa contribuie la dezvoltarea creativitatii tinerilor,
mai ales in domeniul de afaceri, fie ele si in formula simulata.
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Competitia contine etapa locala, judeteana, regionala si nationala, etapele judeteana si
regionala fiind gestionate prin Proiectul “Start You” desfasurat de Asociatia Euro<26 in
parteneriat cu PTIR si Young Scot.
In regiunea Nord-Vest, pentru judetele Bistrita-Nasaud, Bihor, Cluj, Maramures, Salaj,
Satu-Mare, competitia Business Plan s-a desfasurat la sediul Centrului Start-UP Nord-Vest
situat in incinta Liceului Tehnologic Agricol Bistrita

6. PROIECT RURAL-ANTREPRENOR
Un alt proiect important la care elevii scolii noastre au participat ca grup tinta si in care unii
profesori ai Liceului Tehnologic Agricol s-au implicat este initiat de Fundaţia Naţională a
Tinerilor Manageri (FNTM). Proiectul strategic „RURAL-Antreprenor”, implementat de FNTM,
în calitate de lider al consorţiului, în parteneriat cu organizaţiile S.C. Siveco România SA,
PROJOB GmbH din Germania, Formastur SA din Spania si Asociaţia Euro.
Obiectivul general al proiectului RURAL-Antreprenor este dezvoltarea culturii
antreprenoriale şi creşterea expertizei în vederea îmbunatăţirii abilităţilor, cunoştinţelor şi
comportamentului managerial pentru actuali sau viitori întreprinzatori, din mediul rural din
regiunile Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia şi Bucureşti-Ilfov, care, prin
dezvoltarea afacerilor, pot genera dezvoltare locală şi înfiinţarea de noi locuri de muncă.

Prin proiectul RURAL-Antreprenor întreprinzatorii din mediul rural pot beneficia de
pregătire non-formală, instruire modernă şi consultanţă personalizată în dezvoltarea afacerilor
lor, astfel încât aceştia să vă ofere garanţia contribuţiei lor pe viitor la dezvoltarea durabila a
comunitatii din care provin.
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La conferinta care a avut loc au participat un numar de peste 80 de elevi si cadre
didactice.
Conferinta viza pe oricine din grupul tinta - oameni de afaceri, actuali sau viitori
întreprinzători din mediul rural preocupaţi de dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi
antreprenoriale, de iniţierea sau dezvoltarea propriei afaceri şi de accesarea fondurilor europene.
Elevii au avut multe de invatat de la vorbitorii din mai multe tari europene si de la ceilalti
participanti dar au intrezarit si perspective de viitor in ceea ce priveste consultanta in afaceri si
oportunitatile de a exploata resursele din mediul rural.
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7. SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE “ARBORI PENTRU VIITOR”

La Liceul Tehnologic Agricol Bistrita a avut loc prima editie a sesiunii de comunicari
stiintifice cu tema "ARBORI PENTRU VIITOR". Prin tema aleasa, organizatorii au dorit sa
atraga atentia asupra functiilor vitale pe care le are padurea in viata noastra si faptul ca
suprafatele forestiere, care ocupa o treime din masa terestra, trebuie protejate.
Avand ca parteneri Inspectoratul Scolar Judetean, Casa Corpului Didactic Bistrita,
Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita -Nasaud, Garda de Mediu si Primaria
Municipiului.Bistrita, sesiunea s-a desfasurat pe doua sectiuni.
Prima sectiune s-a adresat elevilor de liceu si a constat in prezentari Power Point cu tema
"Arbori pentru viitor"- iar a doua sectiune s-a adresat elevilor de la scolile gimnaziale, acestia au
avut de realizat postere ecologice cu mesajul " Gandeste. Mananca. Salveaza" .
Sesiunea de comunicari s-a bucurat de o numeroasa participare prin prezenta echipajelor
de la Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrita, Liceul de Arte Corneliu Baba Bistrita, Liceul
Teoretic Sanitar Bistrita, Liceul Tehnologic Forestier Bistrita, Liceul Tehnologic Agricol
Bistrita, Scoala Gimnaziala Nr. 3 Bistrita, Scoala Gimnaziala Nr. 7 Bistrita/cartier Viisoara,
Scoala Gimnaziala Livezile, Scoala Gimnaziala Petris.
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8.

PROIECT
PORTUGALIA

MOBILITATI

LEONARDO

DA

VINCI

–

MOBILITATE

IN

In cadrul Apelului National 2012 pentru propuneri de proiecte Liceul Tehnologic Agricol
Bistrita a depus un proiect la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale Bucuresti, proiect care a obtinut un grant de 42.604 euro.
Acest proiect se adreseaza unui grup tinta de 14 elevi de clasa a X-a Domeniul de
pregatire de baza Agricultura, participanti si beneficiari ai Proiectul Leonardo da Vinci
Mobility “AgriPractică în UE pentru AgroCariere în viitor “ alaturi de scoala Asociatia
profesionala AFPDM din Montijo, Portugalia ca si organizatie intermediara si organizatiile de
primire Florineve si Jadiflor.
Participantii in proiect au efectuat un stagiu de pregatire practica in doua ferme horticole :
Florineve si Jadiflor ,societati horticole specializate pe cultivarea speciilor floricole.
Mobilitatea a avut loc in Portugalia in zona Lisabona-Montijo cu o durata de trei
saptamani in perioada 4.02.2013-24.02.2013
Proiectul a contribuit la atingerea urmatoarelor obiective :
- Dobandirea de abilitati privind practica agricola moderna, competente si experienta de
lucru in cultivarea speciilor floricole prin instruire la locul de munca in fermele horticole
portugheze in vederea asigurarii unei mai bune tranzitii de la scoala la viata activa;
- Dezvoltarea competentelor de comunicare in limba engleza si portugheza, a interesului
pentru cultura si civilizatia altor popoare, pentru o mai buna comunicare in spirit european.
Validarea rezultatelor obtinute, competentele si abilitatile dobandite in stagiu s-au facut
pe baza Certificatului de mobilitate Europass.
Grupul a fost insotit pe toata durata stagiului de profesorii Tamas Cristina si Gyorgy
Elod si doamna inginer Carmen Nogy in calitate de monitor.
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PROIECTE DE DEZVOLTARE PERSONALA

PROIECT GRUNDWIG
In luna februarie 2010, in urma unei aplicatii individuale prin intermediul Liceul Tehnologic
Agricol Bistrita catre ANPCDEFP, dna. Prof. Moisil Edith a fost selectata pentru a participa la
un curs de ateliere Grundwig. Proiectul a avut loc in Turcia, si s-a numit “Gusturi special din
Eskisehir”, urmarind dezvoltarea competentelor de a prepara mancaruri traditionale din zona
respective a Turciei, de a creea o buna colaborare intre membrii diferitelor tari participante si de
a transmite valorile caracteristice fiecaruia.

MOBILITATI INDIVIDUALE COMENIUS
In perioada 2-9 octombrie Liceul Tehnologic Agricol Bistrita este reprezentat de dl. Prof. Frisan
Claudiu in cadrul unui proiect international Comenius – mobilitati individuale, care are loc la
Florenta, Italia. Proiectul “Refresher English Course” a fost aprobat in luna iulie 2011 si
urmareste deszvoltarea competentelor metodice si de organizare a clasei/orei de limbi modern, in
acest caz limba engleza. Prin actiunile de diseminare care urmeaza, beneficiarii indirecti ai
acestui proiect vor fi toti elevii scolii si ceilalti profesori de limbi straine.
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1.6.

CONTEXTUL NAŢIONAL

Reforma ÎPT la nivel naţional se desfăşoară având în vedere următoarele priorităţi pe
termen scurt şi mediu:
1. Elaborare Sistem Naţional Român al Calificărilor
2. Dezvoltare de Standarde de Pregătire Profesională
3. Dezvoltare curriculum naţional
4. Parteneriatul cu întreprinderile
5. Învăţarea centrată pe elev
6. Formarea continuă a personalului didactic
7. Asigurarea calităţii
8. Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională
9. Sistemul informaţional
10. Modernizarea bazei 40anageri
11. Management educaţional
12. Asigurare de şanse egale
13. Utilizarea ITC in predare
14. Integrarea elevilor cu nevoi 40anager
15. Zone dezavantajate; zone rurale
16. Formarea continuă a adulţilor
17. Integrarea europeană
18. Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată
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1.7. OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE REGIONALE ŞI LOCALE
Obiectivul general
Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin TVET şi dezvoltarea produselor
educaţionale pentru adulţi.

Prioritatea 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul
profesional şi tehnic
Direcția de acțiune 1.1: Restructurarea reţelei şcolare în vederea eficientizării acesteia
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Propuneri de
ISJ BN
Decembrie 2014
Structura planului de
restructurare a reţelei
CLDPS BN
școlarizare pentru
şcolare în
2015-2016
conformitate cu
domeniile prioritare
din judeţ, prin
proiectul planului de
şcolarizare

Prioritatea 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei
muncii
Direcția de acțiune 2.1: Creşterea nivelului de calificare în sectoarele prioritare ale
judeţului
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Alinierea domeniilor
Decembrie 2014
Ponderea elevilor
de calificare la ţintele
ISJ BN
calificați în domeniile
PLAI 2020 prin
CLDPS BN
de calificare
proiectarea planurilor
Unități școlare cu ÎPT
prioritare la nivel de
de şcolarizare
județ
Direcția de acțiune 2.2: Diversificarea calificărilor pentru elevi şi adulţi, cu scopul
valorificării potenţialului de dezvoltare economică a judeţului
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Consultarea membrilor
ISJ BN
2014-2015
Număr de calificări
CLDPS și a altor
CLDPS BN
noi solicitate pentru a
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parteneri sociali
Unități școlare cu ÎPT
privind calificările
cuprinse în
Nomenclatorul aprobat
prin HG 866/2008,
respectiv HG
1555/2009, în vederea
actualizării acestuia.
Rezultatele consultării
vor fi transmise la
CNDIPT.
Autorizarea unităţilor
2014 - 2015
de învăţământ ca
furnizoare de formare
ISJ BN
profesională.
Unități școlare cu ÎPT
Furnizarea de cursuri
de formare pentru
adulți.
Direcția de acțiune 2.3: Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale
Acțiuni
Instituții
Perioada de
responsabile
implementare
Implementarea și la
2014 - 2015
alte domenii decât cel
Economic a metodei
”Firma de exercițiu”,
metodă de învățare
ISJ BN
care simulează
Unități școlare cu ÎPT
activități economice și
permite dezvoltarea
competențelor
antreprenoriale.

fi introduse în
Nomenclator

Număr de unități de
învățământ autorizate
pentru formarea
adulților
Număr de cursuri de
formare furnizate
comparativ cu 2008
Indicatori
Număr de Firme de
exercițiu înregistrate
la Centrala națională
(ROCT)

Prioritatea 3: Dezvoltarea parteneriatului social pentru îmbunătăţire calităţii în
TVET
Direcția de acțiune 3.1: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună
adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Realizarea de
Unități școlare cu ÎPT
2014 - 2015
Număr de
parteneriate
Agenţi economici
parteneriate realizate
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funcţionale între
universităţile din
regiune, agenţi
economici, unităţi de
învăţământ şi alte
organizaţii
parteneriale, pentru
adaptarea ofertei
educaţionale la
specificul pieţei
muncii
Elaborarea de proiecte
2014 - 2015
Număr proiecte
POSDRU și POR în
ISJ BN
elaborate
vederea înființării
CLDPS BN
unui Centru județean
Consiliul Județean
de formare
BN
profesională
Direcția de acțiune 3.2: Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a
unităţilor TVET
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Elaborarea de proiecte
2014 - 2015
Număr de proiecte
pentru dotarea cu
elaborate
echipamente didactice
și modernizarea
ISJ BN
infrastructurii
Unități școlare cu ÎPT
unităților de
învățământ
profesional și tehnic

Prioritatea 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională
pentru elevi şi adulţi
Direcția de acțiune 4.1: Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru
asistenţa clienţilor (elevi, diriginţi, părinţi)
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Seminar de informare
2014 - 2015
Număr de consilieri
ISJ BN
a consilierilor şcolari
școlari informați
CJRAE
privind reţeaua
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şcolară, PLAI şi
domeniile prioritare în
judeţ
Direcția de acțiune 4.2: Sprijinirea tinerilor aflați în sistemul de educație obligatorie pentru
a se familiariza cu viitoarele locuri de muncă, calificări, oportunități de carieră
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Campania de orientare
Mai 2015
Număr de elevi
vocaţională a elevilor
ISJ BN
implicaţi în activităţi
„Alegerea școlii”
CJRAE BN
Număr de activităţi
derulate
Consilieri individuale
2014 - 2015
Număr elevi
şi colective pe
consiliaţi şcolar şi
problematica OSP;
profesional;
Evaluarea psihologică
Număr evaluări
ISJ BN
a elevilor în vederea
psihologice realizate
CJRAE BN
realizării profilului
personal şi corelarea
acestuia cu profesiile
existente în COR
Vizite la agenți
2014 - 2015
Număr activităţi
economici din judeţ
ISJ BN
realizate;
pentru familiarizarea
Unităţile de
Număr elevi
cu viitoarele locuri de
învăţământ
participanţi
muncă, calificări,
gimnaziale şi liceale
oportunități de carieră

Prioritatea 5: Creşterea calităţii procesului educaţional în TVET prin realizarea
de proiecte pentru dezvoltarea profesională a resurselor umane
Direcția de acțiune 5.1: Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice
TVET pentru dobândirea de competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru adulţi
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Certificarea
2014 - 2015
Număr cadre didactice
competenţelor de
formate ca formatori
CCD BN
formator în cadrul
pentru educația
ISJ BN
proiectelor finanţate
adulților
Proiect ReForm
din FSE sau
Transilvania
participarea la cursuri
de formare formatori
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Direcția de acțiune 5.2: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice TVET în educaţia
antreprenorială
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Organizarea de cursuri
2014 - 2015
Număr cadre didactice
CCD BN
de educaţie
formate prin cursuri de
alţi furnizori abilitaţi
antreprenorială pentru
educație
de formare
cadre didactice din
antreprenorială
Universităţi
TVET
Direcția de acțiune 5.3: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor
moderne de predare-învăţare
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Derularea de cursuri
2014 - 2015
Număr de cadre
de formare pentru
CCD BN
didactice formate prin
utilizarea metodelor
ISJ BN
cursuri de utilizare a
participative de
inspectorul școlar
metodelor
predare-învăţare
pentru ÎPT
participative de
predare-învățare

Prioritatea 6: Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi
combaterea excluziunii sociale
Direcția de acțiune 6.1: Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în
sistemul de învăţământ de masă şi dezvoltarea de programe de formare profesională
speciale
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
Realizarea de clase
2014 - 2015
Număr Certificate de
integrate
în
orientare şcolară şi
învăţământul de masă.
profesională eliberate
Integrarea elevilor cu
CJRAE BN
de Comisiei de
CES în învăţământul
Orientare Şcolară şi
de masă
Profesională din
cadrul CJRAE
Direcția de acțiune 6.2: Modernizarea infrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi
materiale didactice adecvate tipului de handicap
Acțiuni
Instituții
Perioada de
Indicatori
responsabile
implementare
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Adaptarea unităților
de învățământ
profesional și tehnic
pentru a asigura
condiţii de învăţare
pentru persoanele cu
handicap

2014 - 2015
Directorii unităţilor de
învăţământ

Număr de unităţi de
învăţământ din TVET
care asigură condiţii
pentru persoane cu
handicap

Prioritatea 7: Creşterea rolului CLDPS ca structură partenerială judeţeană
Direcția de acțiune 7.1: Consolidarea capacităţii administrative a CLDPS
Acțiuni
Adaptarea
solicitărilor
operatorilor
economici cu oferta
de formare
profesională prin
învățământul
profesional cu durata
de 3 ani

Instituții
responsabile
ISJBN
CLDPS BN

Perioada de
implementare
2014 - 2015
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Indicatori
Clase de învățământul
profesional cu durata
de 3 ani
CLDPS cu
personalitate juridică
şi secretariat tehnic
permanent

PARTEA a 2- a ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1. PROFILUL DEMOGRAFIC
AŞEZARE
Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în partea de nord a României, între paralelele 46°47’ şi
47°37’ latitudine nordica şi între meridianele 23°37’ şi 25°36’ longitudine estica, fiind încadrat
de judeţele: Maramureş în nord, Suceava în est, Mures în sud şi Cluj în vest.
Suprafaţa judeţului măsoară 5355 kmp şi înglobează zona de contact a Carpaţilor Orientali cu
Podişul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someşului Mare cu afluenţii săi, precum şi o
mică porţiune din bazinul mijlociu al Mureşului.

ATRACŢII TURISTICE
¤ Mânăstirea de la Vad – Ciceu este o ctitorie a lui Ştefan cel Mare, realizată în stilul
moldovenesc.
¤ Ruinele Cetatii Ciceului – Cetatea Ciceului a fost construita intre 1203 si 1204 si a fost candva
o puternica fortificatie. Astazi nu se mai pastreaza decat un fragment de zid si subsolul sapat in
stanca.
¤ Ruinele Castrului Roman – se afla in Orheiu Bistritei si dateaza din secolele II-III d.Hr.
¤ Piatra Fantanele – este o statiune aflata la 1100 m altitudine si reprezinta un centru de
practicare a schiului.
¤ Pestera de la Izvorul Tausoarelor este cea mai adanca pestera din tara.
Potentialul turistic al judetului Bistrita-Nasaud este extrem de bogat. Zona carstica a
Muntilor Rodnei include cateva pesteri de o mare valoare speologica: Pestera Zanelor, Pestera
Izvorul Tausoarelor (cea mai adanca pestera din Romania), Pestera Jgheabul lui Zailan.
Puncte de interes turistic sunt, de asemenea: statiunea Sangeorz-Bai cu ape minerale
medicinale si de masa, zona Piatra Fantanele cu castelul-hotel “Dracula”, zona Colibila cu lacul
artificial si barajul situat pe raul Bistrita, Valea Vinului, Parcul Dentrologic Arcalina cu
numeroase plante autohtone si exotice si Iezerele Bumbaiescului, Lacurile Taul Petros, Taul
Lala Mare.
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POPULAŢIA TOTALĂ. DINAMICA GENERALĂ
Populaţia totală, conform statisticilor din 1 ianuarie 2009, era 317205 de locuitori din care
37,3% în mediul urban, iar 62,7 % locuitori în mediul rural, densitatea populaţiei fiind de
16,4 loc./km2.
Din punct de vedere al numărului de locuitori, judeţul Bistrita Nasaud are o pondere de 12%
în totalul populaţiei regiunii si 1,5% din cel al ţării. În perioada următoare se constată o scădere
usoara a populaţiei

cu 0.9% în 2010 până la 2.7 % în 2020 raportată la anul în curs:

NUMĂRUL
LOCUITORILOR

LOCUITORI / KM2

364938

16,4
Tabel 1 Sursa INS

Judeţ/ Mediu

Total

Bistrita-Nasaud

364938

Urban

118420

Rural

198785
Tabel 2: Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)

Judeţ/sexe

Total

Masculin

Feminin

BistritaNasaud

317205

157425

159780

Tabel 3: Distribuţia pe sexe
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STRUCTURA PE GRUPE DE VÂRSTE
Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Bistrita-Nasaud indică o pondere
importanta a populatiei active, cu o usoara scadere a grupei de varsta cuprinsa in intervalul 15-19
ani in detrimentul cresterii, nesemnificative insa, a populatiei in varsta ( +65 ani)
Structura pe grupe de varsta la 1 iulie 2009

180000
160000
140000
120000
100000
pe rsoa ne
80000
60000
40000
20000
0
0-14 a ni

15-19 a ni

20-24 a ni

25-29 a ni

30-64 a ni

65+

a ni

Grafic 1: Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale
Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă şi medii rezidenţiale în judeţul BistritaNasaud indică un raport mai mare pentru grupele de vârstă de 0 – 14, 15 – 19 si peste 65 ani în
mediul rural, de unde reiese accentul crescător al populaţiei pentru zona rurală.

Ponderea principalelor grupe de varsta
din totalul populatiei
12%

16%
7%

0-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani

8%
8%

49%

30-64 ani
65+ ani

Grafic 2: Dinamica populatiei pe grupe de varsta
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STRUCTURA ETNICĂ
In judetul Bistrita Nasaud, situat in partea de nord-est a Transilvaniei, zona de contact a
muntilor Carpatii Orientali cu Podisul Transilvaniei, incepand cu sec XII romanii din aceasta
zona interfereaza cu populatia germanila si maghiara. In perioada in care a facut parte din
Imperiul Austro-Ungar, regiunea Bistrita a constituit o pavaza a imperiului in partea sa estica,
popoulatia din aceste locuri bucurandu-se de o serie de privilegii din partea imparatesei
MariaTereza.
La recensamantul din 2002, judeţul Bistrita-Nasaud: avea 311 657 locuitori, dintre care:
Români: 90.25% , Maghiari: 5.88% , Romi/Ţigani: 3.57% , Germani: 0.21% si alte etnii: 0.07%,
conform graficului5. In prezent structura s-a pastrat insa populatia germana s-a diminuat.
structura pe etnii la recensamant
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S1
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Grafic 3: Structura pe etnii
MIŞCAREA MIGRATORIE
Mişcarea totală a unei populaţii se compune din mişcarea naturală şi mişcareamigratorie.
Populaţia unei unităţi administrativ teritoriale îşi modifică numărul numai ca urmare a naşterilor
şi deceselor, ci şi în urma imigrărilor şi emigrărilor. Fiind parte a mişcării totale a unei populaţii,
migraţia interesează nu numai demografia, ci şisociologia, care studiază fenomenele de adaptare
sau aculturaţie a persoanelor migrante,influenţa migraţiei asupra structurii populaţiei, a
instituţiilor sociale etc.
Migraţia reprezintăforma principală a mobilităţii geografice a populaţiei, constând din
schimbarea definitivă adomiciliului stabil. Legat de acesta, avem localitatea de origine (de
plecare), respectivlocalitatea de destinaţie (de sosire).
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Se apreciază că există factori de „atracţie” care determinăaşezarea migranţilor într-o
localitate sau regiune: disponibilitatea unor locuri de muncă în primul rând, facilităţi pentru un
venit mai mare, condiţii favorabile de a obţine o educaţie,motive confesionale, război, terorism
etc miscarea migratorie definitiva se diversifica prin dirijarea din sate catre orase .
Migraţia internă îmbracă forme multiple. Dintre acestea, cele mai caracteristice sunt
deplasările pentru muncă. In acest context este si navetismul- fenomen constant inregistrat in
jurul oraselor care, dupa 1990, s-a schimbat, atunci cand, in conditiile recesiunii economice, o
parte a populatie (in numar mic) s-a intors la sate. Deasemenea aderarea Romaniei la UE a
permis si intensificat migrarea populatiei, in mare parte activa, in tarile din uniune, fenomen
cunoscut si de judetul Bistrita-Nasaud.
Existenţa deplasărilor pentru muncă a constituit un fenomen aproape permanent, care a
însoţit dezvoltarea forţelor de producţie în toate timpurile. Un fenomen nemijlocit legat de aceste
deplasări, a cărui intensitate este foarte puternică de la an la an, l-a constituit emigraţia forţei de
muncă.
Din analiza datelor privind migraţia internă din zona judetului Bistrita-Nasaud se
evidenţiază creşterea migraţiei interne, cauzele economice continuând să rămână un factor
hotărâtor în evoluţia migraţiei.
În cadrul emigrărilor domină forţa de muncă ieftină.
În ultimii ani apare un adevărat exod al inteligenţei. Este vorba de exodul de competenţă
sau “emigrarea elitei ştiinţifice”. Acest proces, cunoscut şi sub numele de “brain drain”, modifică
puternic atât structura migraţiilor, direcţiile, cât şi ponderea lor în economia mondială. O astfel
de situaţie afectează eforturile ţărilor în curs de dezvoltare în edificarea lor economico-socială.
Cauza migraţiilor internaţionale rămâne în continuare stagnarea economică, situaţie
caracteristică atât la nivel regional, naţional şi internaţional.
Deplasările de populaţii atât în interior cât şi în exterior, au repercusiuni puternice atât
pentru zonele cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie. Consecinţele sunt atât de ordin
demografic, cât şi economic. Deplasările de mari proporţii ale forţei de muncă determină mari
dificultăţi atât pe plan economic, cât şi pe plan social.
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2.1.2. PROIECŢII DEMOGRAFICE
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.
Grupa
Total persoane
de vârstă
1990
(ani)

2002

2003

2004

2005

0-14

61729

40960

61750

59545

57605

15-64

203428

134983

203498

204835

205442

65+

53823

35714

53842

54178

54207

Total

318981

211657

319090

318558

317254

În perioada următoare se constată o variatie a populatie datorata fenomenului de
emigrare.
Se prognozeaza o scădere in continuare a populaţiei de la 0,9% în 2015 până la 5,2% în 2025
raportată la anul 2003.
prognoza privind evolutia populatiei , 2025 raportata la 2003
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Grafic 4: Prognoza privind evolutia populatiei
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În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei pe vârste, se constată scăderi la grupele de vârstă 0
– 14 ani şi peste 65 ani si o crestere la grupa 15 – 64 ani , segmentul care include populatia
activa.
Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei tinere este sporul natural tot mai
mic. În ceea ce priveşte mobilitatea ocupaţională în perioada 1990 – 2003, judeţul BistritaNasaud se situează sub media naţională, având 22% emigranţi din totalul populaţiei active a
judeţului.
PROIECTIA POPULATIEI DE VARSTA SCOLARA SI PRESCOLARA
Se constata o scadere accentuata pana-n 2025 a populatiei tinere ( 3-24) ani. In acest
interval de timp, natalitatea scazuta a diminuat grupa de varsta prescolara, aspect ce va duce la o
scadere accentuata pana in 2025 a tinerilor cu varste intre 19 si 24 ani. Grupele de tineri scolari
cu varste cuprinse in intervalul 7-18 ani este intr-o usoara crestere pentru ca in 2025 si acesta sa
scada.
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Grafic 5: Prognoza populatiei pe grupe de varsa scolara
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CONCLUZII

Declinul
general

IMPLICAŢII PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE, IPT

demografic 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 tânără calificată

Reducerea
naturală Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă
prognozată a populaţiei tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea realistă la
piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei
tinere
educaţionale, de informare, orientare 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 Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi
îmbătrânire demografică medicală şi nevoi educaţionale specifice
Ponderea semnificativă a O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de
sprijin pentru participarea la educaţie
populaţiei feminine
Ponderea semnificativă a Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate
de opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi
populaţiei rurale
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 Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a
vârstei de mijloc (35 – 55 şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi
ani) active pe piaţa
muncii
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2.1.3. PROFILUL ECONOMIC JUDEŢEAN

2.1.3.1. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI
PRODUSUL INTERN BRUT (PIB) ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ ( VAB )
Potrivit DJS BN, PIB-ul estimat pentru judetul Bistrita Nasaud a avut un trend ascendent.
PIB jud BN in perioada 2001-2008

Evoluţia structurii valorii adăugate
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Judeţul Bistrita-Nasaud realizează circa 0.95% din producţia industrială a României,
1.9% din producţia agricolă, 1,4% din totalul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi 1% din
totalul investiţiilor.
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PRODUCTIVITATEA MUNCII
Rezultatele economice bune obţinute până în prezent sunt şi rezultatul creşterii
productivităţii muncii în principalele sectoare ale economiei judeţului. Productivitatea muncii pe
ansamblul economiei judeţene rezultată din raportul PIB/salariat este în creştere.
În ceea ce priveşte echilibrul dintre cerere şi ofertă din economia de piaţă, ocuparea forţei
de muncă şi realizarea de mai multe produse şi servicii în aceeaşi unitate de timp sunt factori
determinanţi, care contribuie nemijlocit la revitalizarea economiei judeţene prin creşterea
productivităţii muncii. Astfel obiectul prioritar al fiecărui agent economic îl constituie
evidenţierea şi valorificarea superioară a rezervelor de creştere a productivităţii muncii fără sau
cu minimum de cheltuieli.
Pe sectoare ale economiei judeţene este de remarcat că cele mai ridicate sporuri de
productivitate se înregistrează în construcţii şi industrie.

INVESTIŢIILE BRUTE ALE UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE,
CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII
Dacă până în anul 2008 investitiile brute ale unităţilor locale active din industrie au
crescut, începând cu anul 2009 criza economică şi-a pus amprenta şi asupra lor urmand o panta
descendenta.

Evolutia investitiilor brute ale UL Active din jud. BN
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Atragarea de investiţii străine este, în viziunea cetăţenilor cea mai importantă măsură
pentru dezvoltarea judeţului Bistrita-Nasaud. Crearea de noi locuri de muncă este vitală pentru
viitorul judeţului, fiind la fel de importanta ca dezvoltarea infrastructurii sociale. Există un grad
relativ ridicat al traditiilor mestesugaresti si a valorificarii resurselor locale ceea ce crează
premisele continuităţii activităţii firmelor locale. Un punct slab al judeţului este mediul de
afaceri local, iar pentru zonele mai puţin dezvoltate – zona de campie a judetului – înfiinţarea de
noi firme sis au abricultura ar trebui să fie o prioritate .
Analiza SWOT menţionează ca şi puncte tari specializarea industrială in domeniul
electrotehnic , a produselor electroplastice si industria prelucratoare sunt

atractive pentru

investitorii străini din aceste domenii, costurile atractive cu forţa de muncă, mentalitatea
locuitorilor faţă de muncă, precum şi resursele naturale bogate şi diversificate insuficient
exploatate mai ales în agricultură şi turism. Alte puncte forte ale judeţului sunt resursele naturale
şi umane satisfăcătoare ce favorizează dezvoltarea mediului antreprenorial local şi existenţa unui
număr mare de produse cu specific local, relativ cunoscute pe piaţă. Principalele puncte slabe ale
judeţului în ceea ce priveşte atragerea de noi investitiori este migraţia forţei de muncă calificate,
precum şi a celei cu studii superioare în străinătate şi în marile centre urbane din România. La
acestea se adaugă infrastructura deficitară de transport, care face ca unele zone rurale din judeţ să
fie relativ izolate.
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PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI CERINŢELE DE COMPETITIVITATE
În scopul creării cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem
economic cât mai apropiat de necesităţile pieţei comune europene, procesul de integrare
europeană are implicaţii care nu pot fi depăşite, fără o abordare nouă a activităţii.
Cunoaşterea şi respectarea standardelor asigură competenţa societăţilor comerciale, fiind
un factor determinant al succesului activităţii în cadrul pieţei unice europene.
Achiziţionarea şi implementarea standardelor române, aliniate la standardele europene,
devine prima oportunitate a firmelor şi organizaţiilor, chiar dacă efortul financiar pentru
procurarea standardelor ar părea, la prima vedere, o piedică.
Achiziţionarea şi utilizarea standardelor europene de către firme şi organizaţii le va aduce
acestora o serie de avantaje pe termen mediu şi lung, răsplătind pe deplin efortul financiar.
Disponibilitatea standardelor europene şi internaţionale în economia judeţeană se
manifestă prin adoptarea standardelor europene şi internaţionale ca standarde române.
Prin aceasta se pot obţine aptitudini pe care fiecare din noi le apreciem: calitatea,
securitatea, economia, aspectul ecologic, încrederea, eficienţa şi eficacitatea produselor pe care
le cumpărăm sau care ne sunt furnizate la serviciu sau acasă.
Pentru a le transforma în realitate, aceste valori şi criterii trebuie convertite în
caracteristici specifice relevante pentru un anumit produs sau serviciu, care să fie implementate
în timpul proiectării, a fabricaţiei sau aprovizionării.
Pentru a susţine creşterea competitivităţii industriei locale şi implicit pentru a susţine
dezvoltarea economică a judeţului este necesară utilizarea de către agenţii economici a
potenţialului strategic şi de transfer tehnologic al standardelor.
Creşterea competitivităţii industriei judeţene se poate realiza prin îmbunătăţirea calităţii
produselor, a proceselor şi a servicilor.
Aceasta se obţine prin prevederea unor caracteristici şi medode de încercare unice
recunoscute la nivel naţional şi european pe baza unei evaluări a comformităţii produselor.
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CERCETAREA-DEZVOLTAREA
Activitatea de cercetare-dezvoltare este slab dezvoltată în judeţul Bistrita-Nasaud,
existând doar două unităţi de cercetare şi anume Staţiunea de Cercetare – Pomicola si Institutul
de cercetare pentru produse electrotehnice.
Aceste unitati au colaborari cu unitati de invatamant fiind un sprijin real pentru industriea
electrotehnica si agricultura.

INDUSTRIA
Ramurile principale ale industriei reprezentate în judeţ prin agenţi

economici sunt:

masele plastice, electrotehnică, prelucrarea lemnului, textile, metalurgie, construcţiile de maşini,
sticlăriea şi alimentară. Unităţile economice sunt concentrate în centrele urbane şi în special în
municipiul Bistriţa.
Principalele produsele industriale sunt: sârmele
energetice, metalurgice
electroizolante, bateriile de

de oţel trase la rece, utilajele

şi refractare, cablurile şi conductorii electrici, materialele
acumulatori cu plumb, cheresteaua şi mobilierul din lemn,

produsele prelucrate din materiale plastice, sticlăria pentru menaj si produsele alimentare
(lactate, carmangerie, etc.).
Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la
nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate
brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. Aceştia au fost calculaţi, la nivelul
judeţului BN, pe baza datelor din cercetarea statistică “Indicatori pe termen scurt în industrie”
(INDTS).
Principalele societăţi cu activitate în domeniul industriei:


Teraplast Group SA Bistriţa – cu activitate în domeniul producţiei articolelor din
PVC (tevi,

fitinguri, profile extrudate pentru amenajari interioare şi exterioare,

granule), cahle din teracotă, articole ornamentale;


SC LEONI Wiring Systems, Bistriţa – producătoare de cablaje şi instalaţii electrice
pentru automobile;



Promet SA Beclean – unitate reprezentativă pentru fabricarea de produse
metalurgice: sârme, produse din sârmă, cuie;
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Ario SA Bistriţa – asigură fabricarea de robinete industriale din oţel;



Comelf SA Bistriţa – întrepridere specializată în fabricarea de construcţii metalice
sudate şi părţi componente, utilaj terasier;



Mebis SA Bistriţa – specialist în fabricarea de echipamente hidraulice şi pneumatice,
scule pneumatice portabile;



Rombat SA Bistriţa – unul din principalii producători de acumulatori auto;



Iproeb SA Bistriţa – unitate producătoare de cabluri, cordoane şi conducte electrice
izolate si neizolate;



Radiatoare din Aluminiu SA Bistrita – produce piese şi accesorii pentru
autovehicule (radiatoare din aluminiu);



Roseyarns Bistriţa – unitate reprezentativă pentru producţia de fire şi ţesături.

SERVICIILE ŞI COMERŢUL
Desfacerea mărfurilor către populaţie se realizează în totalitate prin structuri private.
Se exportă în principal maşini, aparate şi echipamente electrice, textile şi articole din textile,
produse din lemn, inclusiv mobilier, articole de mase plastice, animale vii şi produse animale.
Sectorul serviciilor este reprezentat de serviciile cu caracter industrial, construcţii,
transporturi, gospodărie comunală, poştă, radio-tv, financiar-bancare.

Majoritatea agenţilor

economici care au activitate în domeniul serviciilor sunt privaţi sau întreprinzători particulari.
Serviciile bancare sunt asigurate prin prezenţa în toate oraşele judeţului a filialelor sau
sucursalelor principalelor bănci care operează în România.
CAPITALUL STRĂIN ŞI OPORTUNITĂŢI DE AFACERI
Aşezarea geografică a judeţului, relieful şi condiţiile economico –sociale oferă o serie de
oportunităţi de afaceri .
În judeţul Bistriţa – Năsăud există înregistrate 703 societăţi cu capital străin: german,
italian, austriac, american, spaniol şi francez .
În ceea ce priveşte turismul, există un mare potenţial, nevalorificat corespunzător: apele
minerale de la Sîngeorz Băi, apele sărate din zona Bistriţei şi Figa, lacul de acumulare şi
microclimatul din zona Colibiţei.

Există posibilitatea

dezvoltării agroturismului pe Valea

Ilvelor, Valea Bârgăului, Valea Anieşului, Valea Sălăuţei şi bazinul superior al Someşului Mare.
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Potenţialul agricol oferă posibilităţi de dezvoltare a sistemului microfermelor în domeniul
creşterii animalelor, a viticulturii şi pomiculturii. Există de asemenea un potenţial de dezvoltare a
apiculturii pe teritoriul judeţului fiind prezent teiul, salcâmul şi pajiştile naturale.
Suprafeţele importante ocupate de păduri oferă posibilitatea desfăşurării unor activităţi de
agrement (vânătoare) şi de valorificare a fructelor de pădure (zmeură, afine), ciuperci. Fiind o
zonă puţin poluată, judeţul Bistriţa-Năsăud este propice pentru realizarea unor culturi de plante
medicinale.
Oportunităţi există şi în industrie, fiind posibilă dezvoltarea unor ramuri a industriei
alimentare, industriei uşoare, electrotehnice, construcţiilor de maşini şi de prelucrare a maselor
plastice.
Există de asemenea posibilităţi de dezvoltare a industriei mici şi de artizanat – prelucrarea
lânii, olărit, mic mobilier şi obiecte de artizanat din lemn, prelucrarea pieilor, conserve din
legume şi fructe după reţete tradiţionale.
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT , TEHNICĂ, EDILITARĂ, DE COMUNICAŢII ŞI
DE MEDIU
Căile rutiere principale sunt: drumul european E 576, adica: Cluj Napoca- DejBeclean- Bistriţa- Vatra Dornei – IaşiI etc. O adevarată axă Vest-Est .
Drumurile naţionale: DN 15° – BISTRIŢA – Sărăţel – Teaca – Reghin – Târgu Mureş
BUCUREŞTI DN 170 – BISTRIŢA – Năsăud – Salva – Dealul Ştefăniţei – Valea Izei
(Maramureş) – cele două căi oferind legătura cea mai scurtă a Nordului cu Sudul ţări, respectivcu-capitala,,-BUCUREŞTI.
Reţeaua de căi ferate este bine dezvoltată şi oferă fără probleme toate legăturile dorite
cu-magistralele-interne-şi-internaţionale;
Există aeroporturi, mai nou şi internationale, la Cluj Napoca (125 km) şi Târgu
Mureş(95-km),-adică-la-aproximativ-2-ore-distanţă-de-Bistriţa;
Relieful este variat, dominat de regiuni deluroase cu masive muntoase: Munţii Ţibleşului
în nord-vest şi Rodnei în nord-cu vf. Ineu de 2279 m, înspre Maramureş şi Munţii Bîrgăului în
nord-est şi Călimanii în est – partea dinspre Moldova) şi de Podişul Transilvaniei (culmi şi
dealuri ale Podişului Someşan, Câmpiei Transilvaniei şi Subcarpaţilor-Transilvaniei).
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Apele sunt reprezentate, în principal, de bazinul Someşului Mare (cu afluenţii săi mai
mari, Sălăuţa şi Şieul), orientat est-vest, care acoperă tot teritoriul judeţului, urmat de BistriţaArdeleană,-Rebra-şi-Ţibleşul.
Municipiul Bistriţa este situat în partea de nord-est a Transilvaniei, în Depresiunea
Bistriţei şi este străbătut de râul al cărui nume îl poartă. Principala cale de acces este drumul
european E 576 (DN 17) care face legătura între Transilvania şi Moldova.
Dezvoltarea economică durabilă are ca suport o bună infrastructură pentru a deservi toate
sectoarele economice, pentru a facilita accesul şi comunicaţiile în judeţ. În acest context trebuie
create condiţii pentru ocuparea forţei de muncă .
Reţeaua inadecvată de drumuri în anumite zone şi accesul dificil către acestea reduc
mobilitatea populaţiei, disponibilitatea bunurilor de consum şi a serviciilor, oportunităţile pentru
angajare, funcţiile economice şi sociale ale comunităţilor şi implicit coeziunea internă a acestora.
Prin îmbunătăţirea infrastructurii va creşte atractivitatea judeţului pentru investitori,
potenţialul economic al judeţului, vor fi facilitate legăturile între centrele de importanţă
regională, se va îmbunătăţi statutul ariilor urbane dezavantajate. Toate acestea vor conduce la
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi vor ajuta la construirea unui mediu comun atractiv, mai ales în
zonele rămase în urmă.
AGRICULTURA
Judeţul Bistriţa-Năsăud dispune în anul 2007 de o suprafaţă agricolă de 295.758 ha, ceea
ce reprezinta 55,2% din suprafaţa totală a ţării. Terenul agricol aparţine în cea mai mare parte
sectorului privat, iar ponderea o deţin păşunile şi fâneţele. Această repartiţie a terenurilor
determină structura producţiei agricole în care ponderea este deţinută de creşterea animalelor.
Terenul arabil deţine ponderea cea mai însemnată în comunele din zona colinară a Cîmpiei
Transilvaniei (partea sudică a judeţului). Producţia medie la hectar s-a diminuat treptat la toate
culturile.
Pădurile ocupă 36,2% din suprafaţa judeţului fiind o resursă deosebit de importantă
pentru dezvoltarea viitoare. Cele mai întinse suprafeţe de pădure se află în subzonele Rodna
(30,9%), Năsăud (24,9%) Bârgău (15,1%) şi reprezintă peste 2/3 din fondul forestier.
Principalele unităţi reprezentative din industria alimentară:


în domeniul prelucrării laptelui: SC Carmo-Lact SRL Monor, SC Calatis Grup SRL
Bistriţa, SC Bendearcris SRL Miceştii de Cîmpie, SC Lech-Lacto SRL, SC G&B
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Lumidan SRL Rodna;


în domeniul prelucrării cărnii: SC Agro Invest SRL Bistriţa, SC Caraiman SRL Bistriţa,
SC Rebrişoreana SRL Bistriţa;



în domeniul morăritului şi panificaţiei: SC Pan Aroma SRL Bistriţa, SC Valybia SRL
Bistriţa, SC Dabro Impex SRL Bistriţa.
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa are ca obiect de activitate

cercetarea în domeniul pomiculturii respectiv crearea de noi soiuri de măr, păr, prun, cireş, vişin
şi arbuşti fructiferi şi îmbunătăţirea tehnologiilor agricole.
Agricultura – prin detinerea unui procent de 55% de suprafata agricola din suprafata
judetului cu fanete si pasuni, reprezinta o parte importanta a economiei in care ponderea cea mai
insemnata este detinuta de cresterea animalelor. In depresiuni, de-a lungul raurilor, in mlastinile
raurilor si a teraselor situate in sud-vestul judetului sunt campuri cultivate cu cereale, culturi
tehnice si predominant cu legume.
TURISMUL
Turismul – datorita conditiilor naturale, judetul dispune de un bogat potential turistic
care este valorificat doar in parte.
Dispune de diverse statiuni precum cea de la Sangeorz-Bai (la 56 km de Bistrita) o
statiune balneo-climaterica, a carei izvoare minerale au fost atestate documentar inca din 1770,
apa minerala de aici cu opt izvoare in totalitate a facut din localitate o statiune de munte indragita
de turistii din tara cat si de peste hotare, in special de cei, care urmeaza un tratament climateric
pentru diferite afectiuni ale aparatului digestiv.
Aerul curat de munte este un alt avantaj al acestei localitati care se afla la poalele
Muntilor Rodnei. Alte statiuni: Colibita (830 m altitudine, asezata pe Valea Bistritei, intre Muntii
Bargau si Muntii Caliman, zona ofera posibilitati vaste de destindere pentru iubitorii muntelui, in
orice anotimp: de la simple excursii, drumetii prin Taul Zanelor, la izvorul de apa minerala
Borcut, trasee montane – traseu marcat de 3,5 ore pana in Varful Bistricioru, Castelul Dracula de
langa Pasul Tihuta – 1100 m alt, la ciclism montan, caiac, alpinism, pescuit in lacul Colibita sau
plimbari cu sania etc.), Piatra Fantanele (1.100 m, in apropierea pasului Tihuta, dispune de partii
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de schi, unde se poate practica schiul, amenajate cu telescaun si teleschi partii de saniute), Valea
Vinului (localitate in judetul Bistrita Nasaud, dispune de o rezervatie botanica, “Poiana cu
narcise” ce se intinde pe cca 5 ha, din Muntele Saca, tot in cadrul localitatii se afla si lacurile
glaciare Lala, lacul Lala Mic si lacul Lala Mare, varful Ineu al doilea ca inaltime din Muntii
Rodnei, cu o inaltime de 2.279 m, parte din Rezervatia mixta “Ineu – Lala”), Parcul Dendrologic
Arcalina care adaposteste numeroase plante autohtone si exotice, Iezerele Bumbaiescului.
Potentialul turistic al judetului Bistrita-Nasaud este extrem de bogat.
Zona montana este vizitata de turisti care iubesc drumetiile, odihna si sporturile. Muntii
adapostesc o fauna bogata, ocrotita de lege, cum ar fi: ursul carpatin, cerbul carpatin, cocosul de
munte, barza alba si barza neagra, vulturul negru, care sunt declarate monumente ale naturii.
Zona carstica a Muntilor Rodnei include cateva pesteri de o mare valoare speologica:


Pestera Zanelor (la 1.435m altitudine);



Pestera “Izvorul Tausoarelor” – (langa Rebrisoara, in apropierea vf. Barlea din Muntii
Rodnei, pe versantul stang al vaii Izvorul Tausoarelor), cea mai adanca pestera din Romania;
478,5 m, lungimea galeriilor subterane fiind de 16,5 km, are un sistem hidrografic subteran
interesant, rar intalnit si o fauna variata ce ii confera o mare valoare stiintifica;



Pestera “Jgheabul lui Zalion” – la obarsia Paraului Orb, are o diferenta de nivel de 242 m
ce o situeaza pe locul II in Romania;

EVOLUŢII ECONOMICE VIITOARE
Judeţul Bistriţa –Năsăud îşi propune să transforme într-un avantaj competitiv caracterul
său de judeţ agro-industrial, iar prin rezultatele obţinute să determine crearea şi consolidarea
unei imagini de marcă – aceea de zonă turistică – agricolă – industrială ecologică – atât la nivel
naţional cât şi internaţional, imagine care să sprijine apoi dezvoltarea durabilă pe termen lung.
Avantajul competitiv creat va trebui să conducă la o nouă dimensiune a calităţii vieţii – în
special în zona rurală, a stabilităţii sociale şi politice din judeţ.
Până în anul 2013, prin valorificarea superioară a problemelor de ordin ecologic în context
local se preconizează susţinerea dezvoltării :
a)

turismului – cu accent pe turismul integrat şi valorificarea miturilor, tradiţiilor şi
elementelor unicat cu impact internaţional ;

b)

producţiei agricole de tip ecologic;
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c)

producţiei industriale curate ;

d)

produselor industriale inovative – cu accent pe produse industriale ecologice;

e)

resurselor umane;

f)

exportului.

Din analiza economică, rezultă că şcolile TVET se pot orienta spre domeniile în care judeţul
Bistriţa-Năsăud are tradiţie, este competitiv pe plan intern şi extern cât şi pentru formarea de
resurse umane în domeniul serviciilor.
Dezvoltarea turistică are un impact major asupra ocupării forţei de muncă în urma închiderii
unităţilor economice locale, îmbunătăţirea infrastructurii şi implicarea acesteia asupra condiţiilor
de viaţă din comununitate.
Sunt necesare proiecte în care să fie implicate persoane din diferite sectoare de activitate
(afaceri, întreprinzători locali, agricultori, operatori silvici şi autorităţi locale sau judeţene), care
pun în valoare potenţialul turistic şi care în conlucrarea cu localnicii crează situaţii avantajoase
pentru toţi fără a pune în pericol viitorul moştenirii naturale.
Educaţia este pe lângă un drept esenţial, o precondiţie pentru dezvoltarea durabilă, un
instrument pentru o mai bună guvernanţă, pentru luarea de decizii informate, în cunoştinţă de
cauză şi pentru promovarea democraţiei. Educaţia dotează cetăţenii cu abilităţi de reflecţie critică
şi conştientizare, creativitate şi inovare, implicare şi conştiinţă civică.
Economia judeţului Bistriţa-Năsăud se bazează în principal pe agricultură şi pe industria
prelucrătoare. Forţa de muncă ieftină, angrenată cel mai des în activităţi de sub-contractare, încă
reprezintă elementul principal pe care se bazează competitivitatea zonală. De aceea, producţia
judeţului apare ca deosebit de vulnerabilă într-o competiţie liberă şi globală. Productivitatea
scăzută a muncii, calitatea redusă a produselor şi serviciilor şi costurile energetice mari
reprezintă cele mai mari slăbiciuni ale sistemului. Ponderea sectorului serviciilor la formarea PIB
a înregistrat creşteri anuale, însă se regăseşte încă sub media naţională şi mult sub media UE.
Criza a afectat comerţul internaţional din judeţ
Recesiunea economică a afectat şi activităţile internaţionale ale agenţilor economice din
judeţul Bistriţa-Năsăud. Potrivit datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică(DJS) BistriţaNăsăud, nivelul importurilor internaţionale, în luna decembrie 2008, a înregistrat o scădere cu
aproximativ 15% faţă de aceeaşi perioadă de referinţă din 2007. Şi exporturile firmelor din judeţ
s-au diminuat cu 20,8%, comparativ cu luna decembrie a anului preccedent.
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2.1.3.2. CONCLUZII
IMPLICAŢII IPT

DIN

ANALIZA

MEDIULUI

ECONOMIC.

Economia judetului Bistrita Nasaud, in special dupa anul 2000, a cunoscut cresteri a
productiei industriale cu medii anuale de aproape 20% iar productia pentru export in perioada
2003 – 2007 s-a triplat, ajungand la peste 400 milioane EURO, fapt ce a situat judetul Bistrita
Nasaud pe pozitia 21 in randul judetelor din Romania, in conditiile in care din punct de vedere a
numarului de societati comerciale active suntem undeva pe locul 34.
Dacă in anul 2008, în special în primele 3 trimestre, una dintre cele mai importante
probleme în economia judeţului o constituia lipsa forţei de muncă, alaturi de situatia
infrastructurii, în urma crizei economice o mareparte din societăţile comerciale si-au restrâns
treptat activitatea fiind nevoite sa facă disponibilizări de personal, astfel că dacă la 30.06.2008
rata somajului în judeţ era de 2,2% iar la 31.12.2008 era de 2,9%, aceasta a ajuns la 30 iunie
2009 la 6,2% .
Din datele prezentate se desprind următoarele concluzii:
 In anul 2008 ponderea IMM-urilor in economia judetului a fost de 72 %, la un numar de
8029 societati , iar a intreprinderilor mari si a celor foarte mari a fost de 28%, la un
numar de 16 societati;
 Ca si domenii de activitate, contribuţia cea mai mare, adica 50% a avut-o industria ,
urmată de comert cu 30% si servicii cu 10%;
 Cea mai bună profitabilitate a fost realizată de microintreprinderi, datorita numarului mic
de angajati si a cheltuielilor reduse de regie;
 Cea mai mare productivitate a muncii a fost inregistrată de intreprinderile mari;
 In anul 2008 s-a inregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 17% faţă de anul 2007, dar
efectele crizei economice care s-au resimţit incepand cu trimestrul IV au determinat
realizarea unui profit mai mic cu 13% si pierderi mai mari cu 83% raportate la aceeasi
perioada;
 Indicatorii economici(cifra de afaceri, profitul brut, pierderea) s-au realizat in proporţie
de peste 80% în mediul urban, din care peste 70% în municipiul Bistriţa;
 Efectele crizei au fost mult mai mari în semestrul I al anului 2009, astfel ca numărul
firmelor care au depus situaţii financiare a fost mai mic cu 208 faţă de 31.12.2008;
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IMPLICAŢII PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE, IPT

CONCLUZII
Provocări induse de
integrare europeană

procesul

Dinamica investiţiilor
investiţiilor străine

brute

şi

de Se impune:
-cunoaşterea limbilor străine, formarea unor
a compentenţe adecvate pentru noile tehnologii, design,
marketing, calitate, tehnici de vânzare, creşterea
nivelului tehnic de calificare
-colaborarea între şcoli pentru calificările care
presupun competenţe combinate: tehnice şi
comerciale/economice, tehnice/artistice, cunoaşterea
IT, formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu
întreprinderile
-adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de
muncă diverse, consolidarea pregătirii profesionale
indiferent de calificare cu competenţe specifice
economiei de piaţă
-dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici

Tendinţa de creştere a ponderii unor
sectoare economice (exemplu servicii,
construcţii) în paralel cu scăderea
ponderii altor sectoare în formarea PIB
şi a VAB regional.

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

Diversitatea activităţilor industriale sau
dimpotrivă concentrarea activităţilor
industriale în anumite sectoare
Modificările structurale din economie
evidenţiate
prin
modificări
ale
ponderilor sectoarelor şi a activităţilor
economiei naţionale la formarea PIB şi
VAB

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională
sporită a forţei de muncă.
Indentificarea domeniilor şi profilelor de formare
profesională prioritare pentru dezvoltarea rurală.
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PROPUNERI
Din analiza efectuată au rezultat o serie de probleme cu care mediul economic s-a confruntat
si se confruntă si în prezent. Prezentăm în continuare cateva măsuri si propuneri pentru
susţinerea mediului de afaceri din care o parte sunt absolut necesare pentru
depasirea starii actuale (a crizei economice):
 scaderea sau mentinerea impozitelor si taxelor locale, iar in cazul majorarii
acestora, justificarea cu eventuale investitii in favoarea mediului de afaceri;
 asigurarea prin bugetele locale a fondurilor necesare pentru investitii si crearea
conditiilor pentru inceperea de noi lucrari (investitii in infrastructura, locuinte,
etc.);
 consultarea principalilor contribuabili in stabilirea prioritatilor, obiectivelor si
lucrarilor de investitii finantate din bugetul local la nivelul fiecarei localitati;
 asigurarea de facilitati, scutiri/reduceri de impozite si taxe locale pentru atragerea
de investitii in special in zonele slab dezvoltate;
 atragerea de fonduri din surse guvernamentale sau europene pentru proiecte de
dezvoltare, in special a infrastructurii;
 realizarea de investitii in parteneriat public privat pentru valorificarea
oportunitatilor de afaceri din judet cum ar fi:


in domeniul agricol pentru revitalizarea pomiculturii, viticulturii si
cresterea animalelor;



punerea in valoare a zonelor montane (realizare partii de ski, trasee
montane etc.);



valorificarea superioara a lemnului prin realizarea de instalatii de
cogenerare energie electrica si termica prin utilizarea biomasei;



dezvoltarea zonelor de agrement;



valorificarea izvoarelor de ape minerale;

 - neimpozitarea dubla a agentilor economici (taxa de trecere pe drumurile
judetene si comunale suplimentar fata de taxele si impozitele locale, impusa de
unele autoritati locale in zonele de exploatarri forestiere);
 - stimularea intreprinderilor care menţin personalul angajat si a celor care creează
noi locuri de muncă;
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 - stimularea exportului si a producţiei pentru export;
 promovarea de investiţii din fonduri publice;
 plata în termen a lucrărilor executate si serviciilor prestate finanţate de la bugetul
de stat sau de la bugetele locale;
 reducerea la maximum a cheltuielilor publice;
 interventia Bancii Nationale a Romaniei in ideea provocarii sistemului bancar
pentru acordarea cu prioritate de credite pentru cofinantarea proiectelor europene
aprobate;
 plata TVA si a impozitului pe profit la incasarea facturilor si nu la emiterea lor;
 elaborarea unei legislatii mai clare pentru stimularea parteneriatelor public-private
in scopul accesarii de finantari externe;
 stimularea consumului de produse romanesti prin acordarea de subventii si
facilitati producatorilor, similare cu cele acordate de alte state din Uniunea
Europeana.
Evolutia economica a regiunii a inregistrat o ascensiune in ultimii ani in sectoare precum
constructiile, industria textila, sau industria auto. Cresterea se reflecta in primul rand in
investitiile straine prezente in judet. Ocupatiile de baza a populatiei sunt reprezentate si de
prelucrarea lemnului, exploatarea de metale neferoase si auro-argentifere.
Ponderea populatiei ocupate este strans legata de gradul de industrializare. Astfel judetul
Bistrita Nasaud prezinta cea mai mica pondere a populatiei ocupate si anume 38%. De asemenea,
gradul de industrializare a influentat si rata somajului, din cauza restructurarii, in ultimii ani.
Somajul redus din judetul Bistrita Nasaud (sub 4%) se datoreaza investitiilor straine mai ridicate,
care au atenuat partial efectele restructurarii industriei.

2.1.4. PIAŢA MUNCII
PARTICIPAREA LA FORŢA DE MUNCĂ
Factorul esenţial în dezvoltarea economico-socială a oricărui judeţ îl constituie resursele
umane (potenţialul uman) de care dispune aceasta. Resursele de munca la nivelul judeţului
Bistrita la 1 Ianuarie 2010 erau de 207.9 mii persoane reprezentând 1,49% din totalul resurselor
de muncă ale României şi 11,88% din totalul resurselor de muncă aferente regiunii Nord-Vest.
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Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Bistrita-Nasaud la 1 ianuarie 2010 este de
135.6 (mii persoane) în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când se situa la
valoarea de 131.8 mii persoane.
Populaţia ocupată civilă a cunoscut o creştere continuă din anul 2002 când se situa la
nivelul de 114.4 mii persoane şi până la nivelul anului 2009 când s-a situat la nivelul a 128,2 mii
persoane.

Evolutia ratei de ocupare in judetul
Bistrita-Nasaud in perioada 2002-2009
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STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE PE NIVELURI DE INSTRUIRE, LA NIVEL
JUDEŢEAN
Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Bistrita-Nasaud la 1 ianuarie 2010 este de
135.6 mii persoane în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când se situa la nivelul
a 131.8 mii persoane.
Structura populaţiei ocupate, după nivelul de instruire – pe sexe şi medii – Regiunea NV
în 2009.
Nivel instruire

TOTAL Masculin Feminin Urban Rural

Scăzut

24.7

50.4

49.6

18.4

81.6

Mediu

60.4

56.5

43.5

62.2

37.8

Superior

14.9

50.0

50.0

86.6

13.4

100.0

54.0

46.0

55.0

45.0

Total
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ANALIZA COMPARATIVĂ PE OCUPAŢIA ŞOMAJULUI ŞI LOCURILOR DE
MUNCĂ VACANTE ÎNREGISTRATE LA AJOFM ÎN PERIOADA 2003-2010

Locurile de munca vacante la nivelul
judetului Bistrita-Nasaud
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Pentru o analiză completă a pieţei muncii din judeţ, trebuie urmărit indicatorul locurilor de
muncă vacante. Nivelul de dezvoltare economică al judeţului este dat şi de numărul de firme care se
dezvoltă, de cel al investitorilor care sunt atraşi şi implicit, de numărul locurilor de muncă care se creează.
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PRINCIPALELE CONSTATARI DIN ANALIZA EVOLUTIEI LA NIVELUL
OCUPATIILOR RELEVANTE PENTRU INVATAMATUL PROFESIONAL SI LICEAL
TEHNOLOGIC
Din perioada analizată (2009-2010) se desprinde dinamica pozitivă a ocupaţiilor
relevante pentru profilul servicii cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu
scăderea numărului de şomeri la nivel regional şi în majoritatea judeţelor.
Profilul se bucură de o balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri sau cu tendinţă de
echilibrare, în majoritatea judeţelor.
Profilul tehnica înregistrat evoluţii contradictorii la nivel regional, prin creşterea
locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului – pe ansamblul regiunii şi în majoritatea
judeţelor.
Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor de muncă vacante în cazul
profilului tehnic ar putea avea drept cauză nepotriviri între exigenţele angajatorilor şi
competenţele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Pentru profilul resurse naturale şi protecţia mediului nu se pot desprinde concluzii
solide datorită numărului irelevant (mic) de înregistrări în evidenţele AJOFM atât în cazul
locurilor de muncă vacante cât şi în cazul şomerilor.
PRINCIPALELE CONSTATARI DIN ANALIZA EVOLUTIEI
OCUPATIILOR RELEVANTE PENTRU SCOALA POSTLICEALA

LA

NIVELUL

Pentru şcoala postliceală, se desprinde domeniulsănătate şi asistenţă pedagogică,–
domeniul cu dinamica pozitivă la nivel regional şi în majoritatea judeţelor: tendinţă de creştere
a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de
muncă-şomeri
PRINCIPALELE CONSTATARI DIN ANALIZA EVOLUTIEI LA
OCUPATIILOR RELEVANTE PENTRU INVATAMATUL SUPERIOR

NIVELUL

Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de locuri
de muncă vacante la nivel regional, se desprind cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă în
paralel cu scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri: inginer
mecanic; inginer construcţii civile şi industriale; inginer automatist; inginer autovehicule rutiere;
inginer electrotehnist.
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EVOLUŢIILE RECENTE ALE ŞOMAJULUI ŞI A LOCURILOR DE MUNCĂ
VACANTE ÎNREGISTRATE LA AJOFM ( ASPECT CRITICE ÎN CONTEXTUAL
CRIZEI ECONOMICE ŞI FINANCIARE)
Din datele furnizate de AJOFM Bistrita-Nasaud, privind situaţia intrărilor în şomaj, a
disponibilizărilor colective şi a locurilor de muncă vacante în perioda

octombrie 2008-

decembrie 2009 au rezultat următoarele analize :
Analiza situaţiei intrărilor în şomaj în perioada octombrie 2008 – decembrie 2009
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Urmărind evoluţia intrărilor în şomaj , se constată că în perioada octombrie 2008 –
decembrie 2009 numărul şomerilor înregistraţi la AJOFM Bistrita-Nasaud a avut cele mai mari
valori din analiza in lunile ianuarie, martie, octombrie si noiembrie a anului 2009.
CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII.IMPLICAŢII PENTRU ÎPT
Domeniul care se regăseşte în majoritatea judeţelor regiunii şi în judeţul Bistrita-Nasaud este
domeniul serviciilor şi construcţiile. Raportul cerere-ofertã pe domenii de activitate este negativ, conform
prognozelor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţificã în Domeniul Muncii şi Protecţiei
Sociale, urmând o tendinţã de scădere către anul 2013.

Proiecţiile arată că în anul 2018 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre:


industria prelucrătoare



construcţii



comerţ



industria alimentara



hoteluri şi restaurante.
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Sunt sugerate tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură,
administraţie publică şi apărare, precum şi în învăţământ.
Proiecţia cererii pieţei muncii pe ocupaţii relevă o descreştere în rândul muncitorilor
necalificaţi din toate domeniile şi a agricultorilor. Pentru aceştia se recomandă o menţinere în
sistemul de pregãtire cât mai mult astfel încât să obţinã calificări de nivele cât mai ridicate (2, 3)
crescându-le astfel şansele de ocupare pe piaţa muncii.

PRINCIPALELE CONSTATARI DESPRINSE DIN INFORMATIILE DIN AMIGO LA
NIVEL REGIONAL
Din populaţia de 15 ani şi peste, în lunapremergătoare intervievării, 11,2% a urmat
oformă de instruire în cadrul sistemului naţional de educaţie sau în afara acestuia.
Pe sexe, proporţia a fost apropiată înregistrându-se valori de: 11,4% pentru persoanele de
sex masculin şi 11,0% pentrucele de sex feminin. Diferenţe mai accentuate s-au înregistrat, însă,
pe medii: 13,4% pentru persoanele cu domiciliul în mediul urban faţă de 8,3% pentru persoanele
cu domiciliul în mediul rural.
Gradul de participare la cel puţin o formă de instruire a fost de 1,8% pentru persoanele
ocupate, 2,8% pentru şomerii BIM şi 23,2% pentru persoanele inactive de 15 ani şi peste.
Instruirea în cadrul sistemului naţional de educaţie. În anul 2009, numărul persoanelor
care au urmat o formă de instruire în cadrul sistemului naţional de educaţie a fost de 1965 mii
persoane; dintre acestea, ponderile majoritare au fost deţinute de femei (51,6%), de persoanele cu
domiciliul în mediul urban(67,5%) şi de tineri (90,2%).
Pentru 92,6% dintre aceste persoane, durata totală a instruirii a fost de doi ani şi peste.
Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional de către tinerii în vârstă de 18-24 ani
(proporţia populaţiei de 18-24 ani cu nivel scăzut de educaţie, care nu urmează nici o formă de
instruire în ultimele patrusăptămâni precedente interviului, în total populaţie de 18-24 ani) a fost
în anul 2009 de16,6%. Această rată a avut valori mai ridicate în rândul persoanelor de sex
feminin (16,1%, faţă de17,2% în cazul persoanelor de sex masculin)şi în mediul rural (28,8%,
faţă de 7,5% în mediul urban).
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CONCLUZII DIN ANALIZA COMPARATIVA PE OCUPATII A SOMAJULUI SI
LOCURILOR DE MUNCA VACANTE INREGISTRATE LA AJOFM
Un grup căruia îi trebuie acordată o atenţie specială este cel al şomerilor de lungă durată
care este format în general din persoane disponibilizate, o categorie care are neapărată nevoie de
consiliere profesională pentru a se putea reintegra pe piaţa muncii. În 2009, şomerii de lungă
durată reprezentau 5.53% din şomerii înregistraţi.
În judeţul Bistrita-Nasaud ponderea şomerilor de lungă durată din total şomeri peste 25
de ani a cunoscut o crestere în 2009 faţă de anul 2007, de la un nivel de 6.4% la un nivel de
13.6% Aceaşi tendinţă de creştere s-a manifestat şi în cazul femeilor de la 5.6% in 2007 la
12.6%în anul 2009.
Numărul şomerilor sub 25 de ani a scăzut începând cu anul 2002, când au început să fie
aplicate măsurile active pentru combaterea şomajului, care prevăd ca măsură activă distinctă atât
subvenţionarea locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţământ, cât şi subvenţionarea
locurilor de munca pentru familiile tinere monoparentale. Aceste măsuri, ca şi celelalte aplicate
prin Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, au ca efect reducerea ratei şomajului .
În anul 2009, faţă de 2008 în judeţ se înregistrează o uşoară creştere a numărului de
şomeri cu vârsta sub 25 de ani, de la 338 persoane în 2008 la 822 persoane în 2009, aşa cum
rezultă din tabelul de mai jos.
Anul

2004

2005

2006

2007

2008

2009

%

%

%

%

%

%

JUD.BistritaNasaud

19.2

17.8

16.7

20.7

17.8

16.9

din care femei

18.2

18.5

16.5

22.4

13.6

17.4

RATA ŞOMAJULUI (BIM) ŞI RATA DE OCUPARE DUPĂ NIVELUL DE EDUCAŢIE
Structura numărului de şomeri pe nivele de pregătire arată o tendinţă de creştere în 2009
faţă de 2007 şi 2008. Această creştere este mai accentuată pentru nivelul primar, gimnazial si
profesional de la 2835 persoane în anul 2008 la 7995 persoane în anul 2009.
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Rata şomajului în judeţul Bistrita-Nasaud este în scădere continuăîncepând cu anul 2002
de la 10,1 % la 2.7% în anul 2008,ca in anul 2009 sa ajunga la 8.2%.
Acest declin continuu al ratei şomajului se datoreazăîn mare parte avântului economic
cunoscut de judeţul nostru , mai ales în ultimii ani. O contribuţie la acest declin al ratei şomajului
o au şi măsurile de stimulare a ocupării promovate de AJOFM Bistrita-Nasaud prin intermediul
Legii76/2002 actualizată.
Populaţia şomeră din judeţul Bistrita-Nasaudîn anul 2009 era de 8.605 persoane
reprezentând 1.56% din populaţia şomeră la nivelul României şi 13,2% din populaţia şomeră a
regiunii Nord-Vest. Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2002-2008, la nivelul judeţului,
populaţia şomeră a scăzut considerabil, de la o valoare de 12.7 mii şomeri înregistraţi în anul
2002 la o valoare de 3.6 mii şomeri înregistraţi în anul 2008 ,pentru ca in anul 2009 sa ajunga la
valoarea de 11.1 mii someri.
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%

regiunea NV

4.00%
2.00%
0.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Structura şomajului înregistrat pe grupe de vârstă la 31 decembrie 2009, arată că şomajul
cel mai ridicat se înregistrează la grupa de vârstă 40-49 ani, în timp ce şomajul tinerilor de până
la 25 ani se menţine la valori destul de ridicate.
În ceea ce priveşte structura şomajului pe grupe de vârstă în anul 2010 se observă că
ponderea cea mai mai mare o au şomerii 77anageria de vârstă 40-49 de ani, în număr de 2429
persoane, urmată de ponderea şomerilor 77anageria de vârstă 30-39 de ani în număr de 1865
persoane. În aceleaşi grupe de vârstă se regăsesc şi cele mai multe femei şomere.
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IMPLICATII PENTRU IPT
CONCLUZII
Scăderea ratei de
ocupare
rata şomajului în
creştere,
şomajul ridicat al
tinerilor şi şomajul de
lungă durată

Participarea scăzută a
forţei de muncă în
programe de formare
continuă

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

IMPLICAŢII PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE, IPT
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile
pieţei muncii
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei
de muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări
tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a
Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la
integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate
permanentă a managementului şcolar.
Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi
pentru: creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi
formarea de noi competenţe pentru adaptarea la schimbările
tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi,adecvarea
calificării cu locul de muncă, reconversia profesională în funcţie de
nevoile pieţei muncii,recunoaşterea şi valorificarea experienţei
profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi
informală,diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile
grupurilor ţintă: ex. Programe de formare la distanţă, consultanţă,
etc.
Identificarea unor prioritãþi strategice sectoriale pentru agriculturã
şi dezvoltarea ruralã:
Pregãtirea tinerilor pentru exploatarea eficientã a potenþialului
agricol – cresterea nivelului de calificare (nivel 3, competente
integrate pentru exploatarea si managementul fermei, procesarea
primarã a produselor agro-alimentare, etc.)
Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura
ecologicã, promovarea agroturismului, a mestesugurilor
tradiþionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie.
Implicarea în programe de formare continuă pe două componente:
formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive şi
reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre
alte activităţi.
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2.1.5. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC
CONTEXTUL EUROPEAN

Una din componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE, deplin asumate de
România, o constituie educaţia şi formarea profesională, corelate cu politicile de ocupare a forţei
de muncă.
Astfel, în consens cu „Cartea albă asupra educaţiei şi formării” elaborată de Uniunea
Europeană, guvernul României trebuie să situeze pe primul loc realizarea „societăţii
educaţionale”, care valorifică eficient resursele umane prin: educaţie permanentă, creşterea
rolului expertizei în luarea deciziilor, accesul generalizat la orice formă de cunoaştere, extinderea
mijloacelor de comunicare, creşterea motivaţiei personale pentru învăţare şi emancipare
personală, participare civică şi responsabilitate socială.
 Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a
Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi
financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu
niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.
 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 cunoaștere 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
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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

 “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 pargul de sărăcie

Inţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă”
Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie):
 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social
 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin
implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională
 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor
corelat cu EQF
 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior
şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor
cerute pentru angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii

Inţiativa: “Tineretul în mișcare”
Linii de acțiune principale:
 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure competențecheie și excelență
 Investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; asigurarea celui
mai bun randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanțare
 Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu
 Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații de bază
pentru planificarea carierei (informații ref. La parcursurile educaționale și de
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formare, oportunități de angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii sectoarelor
și profesiilor cu potențial de angajare.
 Promovarea învățării și predării de calitate
 Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată pe
cunoaștere, de ex. A învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, competențele
antreprenoriale, TIC, învățarea online, competențele în domneiul matematicii
(inclusiv competențele numerice) și științelor;
 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure competențecheie și excelență
 Comisia va prezenta în 2011 o Comunicare privind competențele în sprijinul
învățării de a lungul vieții, care va include propuneri de elaborare a unui limbaj
comun între sistemul educațional și sectorul profesional (Taxonomia europeană
pentru aptitudini, competențe și profesii – ESCO).
 Creșterea atractivității, ofertei și calității EFP VET: conform proiecțiilor, cca.
50 % din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pt. Calificări de nivel mediu
rezultate din programe de educație și formare profesională.
 Promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial pentru
pentru facilitarea intrării pe piața muncii și orientarea carierei: programe de tip
ucenicie și stagii de practică de calitate.
 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure competențecheie și excelență
 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor
juridice și administrative ale stagiilor transnaționale. Sprijinirea unui acces mai
bun și a unei participări mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin
încurajarea întreprinderilor să ofere locuri pentru stagii și să devină bune
întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau premii), precum și
prin acorduri între parteneri sociali și ca parte a politicii de responsabilitate
socială a întreprinderilor (RSI).
 Facilitarea parcursurilor și permeabilității dintre EFP și învățământul superior,
inclusiv prin dezvoltarea unor cadre naționale de calificare și prin menținerea
unor parteneriate strânse cu sectorul profesional.
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 Extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; recunoașterea și
validarea acestor tipuri de învățare
Linii de acțiune principale
 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaștere:
 Mărirea proporției tinerilor care urmează un program de studii superioare sau
echivalent;
 Îmbunătățiea calității, atractivității și capacității de adaptare a învățământului
superior;
 Ameliorare cantitativă și calitativă a mobilității și a capacității de inserție
profesională
 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității profesionale
pentru tineri
 Promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020
toți tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a și petrece în străinătate o
parte din timpul alocat parcursului educațional, inclusiv prin formare la locul de
muncă;
 Promovarea mobilității profesionale a tinerilor
Linii de acțiune principale:
 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor:
 Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei cariere.
 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu sunt
încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare pe
baza unor date comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor
și pentru învățarea reciprocă în acest domeniu.
 Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toți tinerii sunt încadrați în
muncă, își continuă studiile sau fac parte dintr un program de activare în termen
de patru luni de la absolvirea școlii, ca parte a unei „garanții pentru tineret”.
 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente
CONTEXTUL NAŢIONAL
 La nivel național: Strategia este implementată la nivelul Statelor membre prin
intermediul Programelor Naţionale de Reformă (PNR).
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2.1.6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORMĂ
Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional
An

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indicator(%) 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt:
I.
II.

Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.
Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile
dezavantajate: Bani de liceu (buget anual estimat: 188 mil.lei); Rechizite şcolare (buget
anual estimat:20 mil. Lei); Euro 200(buget anual estimat: 22 mil.lei); Cornul şi laptele
(buget anual estimat:480 mil. Lei).

2. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea
programelor în domeniu: A doua şansă (buget estimat pentru 2010-2013: 5 mil. Euro) şi
Şcoala de după şcoală (buget anual estimat: 751 mil. Lei).
IV. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul
preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională
V. Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale,
prin:
 acordarea de burse (buget estimat: 31,29 mil. Lei/an) şi şcolarizare gratuită în
învăţământul post-liceal de stat cu finanţare prin bugetele locale (buget estimat: 31,29
mil. Lei/an) . Instituţie responsabilă: MECTS;
 dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin implementarea
proiectelor: Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu
cerinţele pieţei muncii (perioadă: ian. 2010-mai 2012; buget total: 18,49 mil. Lei) şi
Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic – profil servicii,
pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare prin firma de exerciţiu
(perioadă: 2010 – iulie 2013, buget total: 10,69 mil. Lei). Responsabili: MMFPS,
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MECTS prin Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDIPT), autorităţile locale, unităţile şcolare IPT, antreprenorii din mediul de afaceri;
 dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor si al Formării
Profesionale (CNFPA), introducerea sistemului de credite de acumulare şi transfer,
dezvoltarea şi adoptarea descriptorilor pe nivelurile de calificare din România. Instituţii
responsabile: CNCFPA – MECTS, MMFPS.

2.1.7. CONTEXTUL DEMOGRAFIC ŞI POPULAŢIA ŞCOLARĂ
Pentru recensământul din anul 2002, s-a elaborat “Nomenclatorul instituţiilor de
învăţământ”, structurat în conformitate cu Legea nr. 84/1995 în baza căreia funcţionează în
prezent învăţământul de toate nivelurile/gradele. Totodată s-au avut în vedere şi recomandările
ONU cuprinse în Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei ISCED-UNESCO.
POPULATIA ŞCOLARĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI BN
Nr. Elevi înscrişi

Nivel de învăţământ
2007-

2008-

2009-

2005-2006 2006-2007

2010-2011
2008

2009

2010

Primar

15384

15072

14285 14191 14088

13824

Gimnazial

15759

15121

14859 14548 14268

14091

Liceal IX-XII

11017

11126

11301 11653 13055

14120

ŞAM IX-X

3568

3141

2750

2299

990

0

XI – an de completare

1056

1017

1102

1160

1264

845

Total

46784

45477

44297 43851 43665
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42880

Concluzii
Populaţia şcolară înregistrează o dinamică descendentă la nivel primar, gimnazial şi
profesional, numărul elevilor înscrişi fiind cu 186 mai mic fata de anul 2008, insemnand
aproximativ doua procente. Totusi, la nivel liceal se constata o crestere a numarului de elevi cu
1402. La nivelul judeţului populaţia şcolară are o tendinţă de scădere pe termen lung, datorată
reducerii natalităţii, migrării accentuate şi a problemelor de natură socială.
Învăţământul postliceal de stat a cunoscut o modificare pozitivă prin cursuri bugetate şi
calificări profesionale solicitate pe piaţa muncii. Invăţământul postliceal privat nu a fost solicitat.

NUMARUL DE ELEVI CARE REVIN UNUI CADRU DIDACTIC
Acest indicator reflecta eficienta utilizarii resurselor umane cât si calitatea actului
didactic. El se raporteaza, de fapt, la normele didactice. Din analiza efectuată, la nivelul judeţului
Bistriţa-Năsăud se constată că numărul de elevi / cadru didactic este mai mare in învăţământul de
masa (normal) decât în cel special, la ambele segmente inregistrandu-se cresteri usoare.
Astfel, numărul de elevi care revine unui cadru didactic pentru învăţământul liceal este de
15.71 în timp ce pentru SAM şi AC se constată un procent uşor ridicat, 14.97.
Nr. Clase
2009-2010

92
SAM +AC
Liceu

Nr.
Elevi

Elevi/ Cadre
Nr
clasă did.
elevi/
(norme) cadru
did.
2184 23.74
327.00 14.97

485 13125
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27.06

835.00

15.71

RESURSE UMANE ÎN ÎPT

În vederea aprecierii gradului de asigurare a învăţământului TVET cu personalul didactic
de specialitate necesar unei pregătiri de calitate a elevilor au fost colectate şi analizate date cu
privire la încadrarea unităţilor şcolare cu personal didactic titular şi suplinitor
Titulari

Profesori

Suplinitori calif.

Total

an 2006- 2007- 2008- 2009- 2006- 2007- 2008- 2009- 2006- 2007- 2008- 2009şcolar 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Ed.tehnologica

22

22

22

22

24

15

10

12

46

37

32

46

Discipline
tehnologice

83

96

96

108

65

66

65

65

148

162

161

173

Maistri
instructori

79

73

72

68

30

21

20

18

109

94

92

86

184

191

190

198

119

102

95

95

303

293

285

305

TOTAL

Concluzii
În urma analizei datelor, s-a constatat o creştere a numarului cadrelor didactice tehnice
titulare, în detrimentul suplinitorilor calificaţi şi necalificaţiu. Astfel, în anul şcolar 2009-2010, la
nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, personalul didactic calificat (titulari şi suplinitori calificaţi)
încadrat pe disciplinele de specialitate a crescut cu

2.8% în timp ce personalul didactic

necalificat nu mai exista, totate cadrele didactice având studii în specialitate.
De asemenea, se constata o mai mare preocupare pentru profesionalizarea corpului
profesoral, majoritatea cadrelor didatice participand la cursuri de perfectionare si specializare.
(ex. Cursuri de sudura si mecatronica).
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RESURSE MATERIALE ŞI CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE
Analiza datelor relevă că un număr relativ mic de unităţi şcolare IPT necesită reparaţii şi
modernizări, în special cele situate în mediul rural, multe dintre acestea nedispunând de
amenajări speciale pentru persoanele cu deficienţe.
Cu excepţia unităţilor şcolare care au fost cuprinse în Programul PHARE TVET ,
majoritatea unităţilor şcolare au realizat dotări, insă nu semnificative, în ultimii ani în ceea ce
priveşte echipamentele şi materialele didactice specifice domeniilor de pregătire din IPT.
Unităţile şcolare IPT din mediul rural, au o dotare care necesită completare cu echipamente
pentru pregătirea de specialitate.
Din cele 34 unităţi şcolare cu IPT, 6 (Colegiul Tehnic INFOEL-Bistriţa, Grup Şcolar
Agricol Beclean, Grup Şcolar Silvic-Năsăud, Grupul Şcolar Grigore Moisil-Bistriţa, Grupul
Şcolar Forestie- Bistriţa, Grupul Şcolar Liviu Rebreanu-Maieru) au fost dotate prin
implementarea proiectelor accesate din programele Phare TVET 2001 şi Phare TVET 2004 cu
echipamente specifice calificărilor şi birotică performantă. Spaţiile de cazare din unele grupuri
şcolare sunt folosite pentru cazarea elevilor care frecventează cursurile.
La nivelul judeţului Bistriţa- Năsăud cadrele didactice şi partenerii sociali sunt implicaţi
în activităţi care justifică capacitatea de gestionare şi implementare a proiectelor din fonduri
nerambursabil.
În toate cele 34 unităţi şcolare cu ÎPT, există resurse materiale minime (cel puţin un
laborator de informatică, conectat la Internet) şi condiţii de învăţare pentru specializările şi
calificarile proprii. Resursele materiale din şcolile ce au beneficiat de Proiectul Phare TVET
sunt conforme standardelor de pregătire profesională şi astfel sunt create condiţii optime de
învăţare.
Prin programele guvernamentale, din bugetul Ministerului Educaţiei s-au realizat
licitaţiile de execuţie pentru două campusuri şcolare, Grup Şcolar Lechinţa şi Liceul C.R.Vivu
Teaca, în valoare de 100 000 lei fiecare (lucrările sunt în derulare).
Au fost dotate 4 grupuri şcolare cu autoturisme Dacia Logan, echipate cu mecanismdublă comandă în vederea efectuării orelor de conducere auto pentru obţinerea permisului de
conducere, Liceul Tehnnologic Agricol Bistriţa, Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa, Liceul
Tehnnologic Gr.Moisil Bistriţa, Liceul Tehnnologic Silvic Năsăud.
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Concluzii
Conducerea unităţilor şcolare cu ÎPT este preocupată de folosirea adecvatã a resurselor
sale materiale şi de prestaţia resurselor umane implicate în gestionarea acestora. În acest scop
este importantă monitorizarea acestora şi prin înregistrarea opiniei celor care au beneficiat de
existenţa şi funcţionarea lor în cadrul ÎPT.
SERVICIILE DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE. OPŢIUNILE ELEVILOR.
Educaţia este unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a standardelor de viaţă,
de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ asupra copiilor şi tinerilor
(abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă, muncă ilegală) şi de a oferi
alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie, excluziune socială, discriminare,
acces limitat la informaţie. Un rol important în facilitarea acestor demersuri o are orientarea şi
consilierea elevilor. Datele furnizate de către Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică
(CJAPP) privind serviciile de orientare şi consiliere a elevilor relevă faptul că în ultimii ani s-au
înregistrat progrese în domeniu, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de consiliere fiind
necesară o creştere a numărului de profesori consilieri.
Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor şi evoluţiilor
în sondajele de opinie ale elevilor. Analizând opţiunile elevilor din tabelul de mai jos constatăm
o scădere a interesului pentru filiera teoretică şi vocaţională şi creşterea interesului spre filiera
tehnologică şi şcoala de arte şi meserii.
Filiera
tehnologică

Filiera
vocaţională

Şcoli de arte şi
meserii

Nehotăr
âţi

Anul
şcolar

Filiera
teoretică

2004 –
2005

22.5

27,6

5,60

41,8

0.7

2005 –
2006

22.5

23,3

5.20

46,6

0.00

2006 –
2007

25,67

28,18

5.11

41.06

0.00

2007 –
2008

32.11

30,10

5,15

42.25

0.00

2008 –
2009

35,18

32.12

5.25

38,90

0.00
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20092010

44,00

35,00

11,00

10,00

0,00

Serviciile de informare, orientare şi consiliere reprezintã serviciile care au scopul de a
asista indivizii, de orice vârstă şi în oricare moment din viaţa lor în luarea deciziei privind
educaţia, instruirea, ocupaţia şi pentru a- i conduce propria carieră.
La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud este necesara deschiderea a zece noi cabinete şcolare
de consiliere şi orientare a elevilor absolvenţi ai învăţământului gimnazial sau liceal, incluzand o
gamã largă de activităţi:


activităţi în cadrul

şcolilor/universităţilor care au scopul de

a ajuta

elevii/studenţii în clarificarea propriilor obiective privind cariera şi de a
înţelege „lumea” muncii;


asistenţă personală sau de grup în vederea luării deciziei privind studiile
iniţiale, cursurile de instruire profesională, educaţia

şi instruirea

suplimentară, alegerea locului de muncă, schimbarea locului de muncă sau
reîncadrarea forţei de muncă;


servicii on-line de furnizare a informaţiei despre locurile de muncă şi
carieră sau care să ajute indivizii în luarea deciziei privind cariera;



servicii de producere

şi diseminare a informaţiei privind locurile de

muncă, cursurile de studiu şi pregătirea profesionalã.
Categoriile principale cărora li se adreseazã aceste servicii sunt: cei care nu au intrat încă
pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoanelor deja angajate în
muncă dar care vor să-si schimbe locul de muncã.

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR PE NIVELURI DE EDUCAŢIE
Rata abandonului scolar este un indicator important în cadrul politicilor de coeziune
economică şi socială, în strânsă legătură cu accesul la educaţie şi pentru evaluarea gradului de
retenţie a tinerilor în educaţie pe fiecare nivel ISCED.
Pentru toate nivelurile de educaţie se constată că valorile ratei abandonului şcolar sunt
mai ridicate în rândul populaţiei de sex masculin şi mai ridicate în mediul rural decât în urban.
Nivelurile de studiu cele mai afectate de abandonul şcolar în judetul Bistrita-.Nasaud sunt
învăţământul învăţământul liceal şi profesional.
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Începând cu anul şcolar 2006-2007, Inspectoratul Şcolar Judeţean, a început
implementarea unui program de prevenţie a abandonului şcolar, într-o formă organizată şi mai
bine structurată comparativ cu anii anteriori.
Acest program vizează prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor din şcolile liceale
şi profesionale, prin intervenţia la nivelul factorilor de risc- individuali, familiali, şcolari, a celor
determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.m.d. – care îl pot cauza.
Incluzând activităţi educative şi recreative, precum şi activităţi de suport psihologic şi
material, Programul de Prevenţie a Abandonului Şcolar şi-a propus să se adreseze întregului
spectru al problemelor circumscrise inadaptării şcolare care pot determina apariţia abandonului
şcolar prin atingerea următoarelor obiective:


colaborarea cu sistemul educativ guvernamental în acţiunea de prevenire a
abandonului şcolar;



identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar ;



acordarea de suport elevilor cu risc de abandon şcolar în vederea menţinerii
acestora în sistemul învăţământului de zi;



implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de
abandon şcolar;



creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de
abandon sau risc de abandon şcolar din şcolile gimnaziale ale judeţului.

Concluzii
Cauzele abandonului şcolar sunt: situaţie materială precară, încadrări în muncă, reţinuţi
de părinţi, plecări în străinătate, schimbare de statut social, accidente, etc.

RATA DE ABSOLVIRE
Rata de absolvire se defineşte ca fiind procentul absolvenţilor unui anumit nivel de
educaţie din totalul populaţiei în vârstă teoretică de absolvire specifică nivelului respectiv de
educaţie.
Concluzii
Elevii prezenţi la examenele de certificare a competenţelor profesionale nivel 1, 2 , 3 au
înregistrat un procent de promovare de 100% .
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Rezultatele analizate indică o creştere calitativă a nivelului de pregătire al elevilor
absolvenţi şi datorită orientări lor spre grupuri şcolare care au beneficiat de fonduri europene
nerambursabile, Phare 2001 şi 2004-2006, prin care s-a îmbunătăţit baza didactică şi s-au
perfecţionat cadrele didactice.

RATA DE TRANZITIE LA URMATORUL NIVEL DE EDUCATIE
Pentru învăţământul profesional şi tehnic este importantă tranziţia:


pe niveluri de calificare:
- de la nivelul 1 (SAM) la nivelul 2 de calificare (anul de completare), începând
cu anul şcolar 2005-2006.
- de la nivelul 2 (anul de completare) la 3 (ciclul superior al liceului după anul
de completare.) – începând cu anul şcolar 2006-2007.



pe niveluri de educaţie:
- de la niveul ISCED 2 (ŞAM + ciclul inferior al liceului-indiferent de filieră şi rută)
la ISCED 3 (anul de completare + ciclul superior al liceului filiera tehnologică,
ambele rute), începând cu anul şcolar 2006-2007.
In perioada 2004-2009, la nivelul judeţului se constată o creştere cu 1,8 procente a ratei

de tranziţie din învăţământul gimnazial în învăţământul liceal şi profesional, fapt ce se datorează
în mare masură obligativităţii învăţământului de 10 ani. Cea mai mare creştere se înregistrează
în mediul urban unde interesul elevilor de a parcurge mai multe nivele de calificare este ridicat.
Începând cu anul şcolar 2009-2010, clasele din şcolile de arte şi meserii existente au fost
în lichidare, iar cele din clasa a IX au fost incluse în liceu tehnologic. S-au păstrat domeniile şi
calificările profesionale, urmând ca o meserie să se poată dobândi după clasa a X a prin
parurgerea stagiilor de pregătire practică de 720 ore care cuprind ore de laborator tehnologic
predate de profesori de specialitate si ore de instruire practica predate de maistri-instructori de
specialitate.
Concluzie
Pentru creşterea ratei de tranziţie între nivelele de educaţie şi în mediul rural este necesară
dezvoltarea serviciilor

de consiliere şi orientare şcolară de calitate, inclusiv orientarea şi

dezvoltarea profesională şi a carierei a elevilor din mediul rural.
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RATA DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI DE EDUCAŢIE
Conform definiţiei Eurostat, indicatorul se referă la tinerii din grupa de vârstă 18-24 de
ani care au părăsit sistemul de educaţie, cu doar învăţământul secundar inferior sau mai puţin
absolvit.
Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de
învăţare, poziţia şi evoluţia lor viitoare în societate. Şansele de ocupare a unui loc de muncă de
către cei care părăsesc şcoala de timpuriu sunt reduse din moment ce ei nu posedă competenţele
cheie şi cunoştinţele de specialitate.
La nivelul judeţului în timp ce proporţia tinerilor care abandonează timpuriu sistemul de
învăţământ, deşi în scădere, este încă importantã (16,5 % în 2008). Cauzele principale ale acestui
fenomen sunt migrarea parintilor pe piata muncii din strainatate dar si spre orase cu potential mai
ridicat din tara.
Centrul Naţional PISA 2009 a organizat testarea elevilor de 15 ani, eşantionaţi de
Consorţiul PISA 2009 în data de 18.03.2009. La testare au participat 4776 de elevi din 159 de
instituţii de învăţământ din România.
În Raportul internaţional PISA 2009 Results: What students know and can do (vol. I) sunt
prezentate următoarele informaţii de interes general, referitoare la performanţele sistemului
educaţional românesc în acest ciclu de evaluare:
-

Pe scala generală Citire/Lectură (domeniu principal pentru evaluarea din 2009, în

funcţie de care se face clasificarea finală), România ocupă poziţia 49 din 65 de ţări participante,
cu un scor mediu statistic de 424, semnificativ sub media ţărilor OECD

În

-

Pe scala domeniului Matematică scorul mediu obţinut este de 427

-

Pe scala domeniului Ştiinţe scorul este de 428.
ambele

situaţii

rezultatele

sunt

semnificativ

sub

media

ţărilor

OECD.

Rezultatele obţinute pentru anul 2009 sunt aproape identice cu cele obţinute de România la
precedentul ciclu al programului, PISA 2006 (locul 47 din 57 de ţări participante), în care
domeniul principal a vizat ştiinţele.
Ultimele rezultate ale Programului internaţional pentru evaluarea elevilor (PISA), o
anchetă efectuată la nivel mondial privind performanţele adolescenţilor în vârstă de 15 ani la
citire, matematică şi ştiinţe, arată că unul din cinci sau 20 % are competenţe scăzute de citire.
Constatările, compilate la fiecare trei ani de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE), arată că Europa a îmbunătăţit uşor situaţia din 2000 până în prezent. Dar va
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fi nevoie de eforturi mai mari pentru ca ţările UE să îşi atingă obiectivul de mai puţin de 15 %
performanţe scăzute la citire, matematică şi ştiinţe până în 2020.
Decalajul faţă de media europeană este greu de recuperat. Faţă de această situaţie, şcolile
din ÎPT sunt chemate să contribuie prin programe adaptate acestei categorii, precum programe de
alfabetizare, programul „A doua şansă”, etc. Programul „A doua şansă pentru învăţământul
primar” are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului
primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii şi care au depăşit cu
cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare învăţământului primar.

PONDEREA POPULAŢIEI CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 20-24 DE ANI CARE AU
ABSOLVIT CEL PUŢIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR SUPERIOR
Potrivit statisticilor la nivel national, Romania se afla destul de aproape de media
europeana, fiind insa necesare eforturi destul de mari în continuare pentru atingerea în anul 2013
a benchmark-ului în domeniul educaţiei şi formării, adoptat de către Consiliul European de la
Barcelona în mai 2003, respectiv acela ca cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fi
absolvit cel puţin învăţământul secundar superior.
Statisticile arată că în judeţul BN, gradul de cuprindere a populaţiei şcolare în
învăţământul şcolar/universitar este de 21.6%, înregistrând o creştere sensibila în mediul urban,
datorită extensiilor unor universităţi precum Universitatea „Babeş Bolyai”, Universitatea Tehnică
Cluj, Vasile Goldiş Arad şi Universitatea Ecologică Bucureşti.
RATA DE INSERŢIE A ABSOLVENŢILOR LA 6 LUNI DE LA ABSOLVIRE PE NIVELURI
DE EDUCAŢIE
Relevanţa ofertei de formare profesională pentru piaţa muncii este evaluată prin analiza
inserţiei socio – profesionale a absolvenţilor. Informaţiile sunt obţinute din investigaţia inserţiei
socio – profesionale a absolvenţilor pe două căi: prin anchete în întreprinderi şi studii de inserţie
a absolvenţilor; acestea sunt complementare şi oferă o apreciere cantitativă asupra gradului de
adecvare a ofertei la cererea de forţă de muncă. De asemenea, aceste informaţii dau şi măsura
calităţii formării profesionale iniţiale apreciată prin gradul de adecvare a competenţelor
dobândite de absolvenţi la cerinţele locurilor de muncă. Rezultatele analizei inserţiei sunt
utilizate în procesul de actualizare a PRAI, PLAI, PAS, prin redefinirea priorităţilor şi ţintelor.
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In ceea ce priveste rata de insertie la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, nu exista o
evidenta clara deoarece dupa absolvire, elevii nu pastreaza contactul cu scoala, soluţia fiind
implementarea unor proiecte comune cu AJOFM si universităţile din zonă în ceea ce priveşte
inserţia absolvenţilor dar si o mai buna colaborare a agentilor ec.onomici. cu unitatile de
invatamant.
Instituţiile de învăţământ

şi formare profesională trebuie să asigure resurse umane

flexibile, instruite şi moderne, capabile să sprijine o dezvoltare economică şi socială durabilă.
Unităţile de ÎPT trebuie să contribuie la:
- calificarea, competitivitatea şi flexibilitatea forţei de muncă;
- creşterea calităţii sistemului educaţional, de instruire şi adaptarea acestuia la
prezentele şi viitoarele cerinţe ale pieţei muncii;
- îmbunătăţirea infrastructurii pentru educaţie şi cultură;
- creşterea cooperării între sistemul de învăţământ, mediul antreprenorial şi
agenţiile de angajare a forţei de muncă;
- mobilitatea fortei de muncă;
- diminuarea problemelor sociale;
- crearea de condiţi optime de dezvoltare a resurselor umane.
Pentru o apreciere corectă a inserţiei profesionale a absolvenţilor şi un feed-back al
pregătirii lor în specialităţi este necesară monitorizarea pe o durata de 2-5 ani de la finalizarea
studiilor.
GRADUL DE UTILIZARE A COMPETENŢELOR DOBÂNDITE DE ABSOLVENŢI LA
LOCUL DE MUNCĂ
Acest indicator face parte dintre indicatorii de calitate propuşi de Comisia Europeană –
Grupul de lucru pentru calitate în VET. Date cu privire la acest indicator este posibil să fie
colectate, potrivit recomandărilor Comisiei Europene, prin Ancheta asupra forţei de muncă.
Informaţii utile pentru acest indicator pot fi obţinute şi direct de către şcoli prin efectuarea unor
sondaje proprii în rândul angajatorilor şi absolvenţilor. Este de recomandat ca fiecare unitate
şcolară din sistemul ÎPT să realizeze chestionare în rândul angajatorilor, parteneri de practică
pentru a verifica gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţii ÎPT la locul de
muncă şi pentru modul în care se pot adapta aceste competenţe în parteneriat cu aceştia la
cerinţele agenţilor economici.
94

Condiţiile de acces nu trebuie să reprezinte piedici pentru potenţialii candidaţi, însă
acestea trebuie să asigure, în măsura în care acest lucru este posibil, că persoanele selectate au
şanse realiste de a obţine calificarea respectivă în cadrul procesului obişnuit de predare/învăţare a
respectivei calificări.
Condiţiile de acces trebuie să precizeze în mod clar felul şi nivelul de competenţe şi
cunoştinţe pe care trebuie să le aibă candidaţii care vor urma cursul în vederea obţinerii
calificării. Aceste condiţii trebuie să fie cât mai explicite cu putinţă.
Din analizele realizate referitoare la situaţia încadrării absolvenţilor de şcoală
profesională sau ucenici, din seriile anterioare, se constată că aproximativ 40% dintre aceştia
refuză un loc de munca datorită retribuţiei mici şi a mirajului unor câştiguri mult mai mari în
străinătate.
Pentru ca planul de şcolarizare să fie ancorat în necesităţile economico-sociale ale
regiunii şi să răspundă cerinţelor agenţilor economici pe piaţa forţei de muncă este necesar să se
respecte recomandarea structurii calificărilor cu ţinte stabilite pentru anul 2013.

2.1.8. OFERTA ŞCOLILOR CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI
TEHNIC

EVOLUŢIA PLANURILOR DE ŞCOLARIZARE
Din analiza planurile de şcolarizare în perioada 2006-2010 rezultă că oferta educaţională
a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între cerere şi ofertă iar
numărul total de elevi cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional a crescut, lucru ce s-a datorat
unei oferte educaţionale echilibrată şi atractivă. Anexele 8,9
Prin întâlnirile organizate de ISJ, cu membrii CLDPS, agenţii economici şi directorii de
unităţi şcolare cu învăţâmant profesional şi tehnic s-a realizat o corelare a ofertei educaţionale cu
cererea de pe piaţa muncii. Există totuşi calificări foarte solicitate de marii parteneri economici
ca de exemplu: strungar, zidar, tâmplar, confecţioner îmbracaminte, dar pe care elevii nu le
solicită, nefiind atractive.
Pe filiera tehnologică ruta directă în anul şcolar 2009-2010 se înregistrează o creştere a
ponderii elevilor la profilul servicii de 36.3 % , din care profilul economic fiind cel mai cautat.
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La încheierea studiilor liceale

pe ruta directă, procentul absolvenţilor cuprinşi în

învăţământul superior a crescut datorita faptului ca la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud exista o
ofertă vastă, prin extensii ale unor universitati precum Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,
Univesitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad, Universitatea
Spiru Haret Bucureşti, Universitatea Ecologică Bucureşti.
Pentru optimizarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii sistemului ÎPT se are în
vedere acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu, eliminarea unor paralelisme
nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul şi utilizarea
optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei calităţii şi serviciilor.
Ţinând cont de nevoia de a oferi absolvenţilor ciclului inferior al liceului, filiera
tehnologică, posibilitatea de a obţine o certificare a calificării profesionale obţinute, în situaţia în
care decid să nu mai continue studiile în ciclul superior al liceului, după încheierea
învăţământului obligatoriu, Guvernul României a aprobat un Proiect de Ordonanţă de urgenţă
prin care absolvenţii ciclului inferior al liceului care susţin şi promovează examenul de
certificare a competenţelor profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 2.
Prin Programe Guvernamentale de finanţare s-au modernizat spaţiile şcolare şi s-au făcut
dotari cu echipamente necesare desfăşurării procesului educaţional, s-a îmbunătăţit calitatea
bazei materiale şi a spaţiilor de cazare. Majoritatea grupurilor şcolare şi a colegiilor tehnice din
mediul urban au beneficiat de astfel de programe.
Toate grupurile şcolare au cel puţin un laborator de informatică, conectat la Internet.
Grupurile şcolare din proiectul Phare TVET sunt bine dotate cu echipamente specifice
calificarilor şi birotica performantă.
Cadrele didactice din ÎPT, îşi continuă formarea obligatorie prin înscrierea şi participarea la
examenele de grad, sesiuni de formare organizate de CCD în colaborare cu ISJ-ul cu teme ca:


Instruire centrată pe elev; Metodologii active de lucru la clasă;



Asigurarea calităţii; Metode de învăţare-evaluare pentru disciplinele tehnologice;



Reconversia profesională se realizează prin absolvirea unor cursuri postuniversitare, perfecţionarea managerilor prin cursuri de management educaţional.

REŢELE ŞCOLARE
Din cele 33 unităţi şcolare cu ÎPT, 15 funcţioneaza în mediul urban şi 18 în mediul rural.
Numărul mai mare a unităţilor şcolare cu ÎPT se datoreaza funcţionarii ŞAM- urilor care asigură
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pregătirea obligatorie a elevilor din mediul rural şi care se găsesc la distanţe mari de grupurile
şcolare. În perspectivă se vor organiza 4 campusuri şcolare ce vor asigura absorbţia elevilor din 3
bazine importante: Teaca, Lechinţa, Beclean. Acestea sunt în procedura de execuţie a lucrărilor,
având prevăzut pentru anul 2007 prin H.G -1 milion lei/campus.
Unităţile de învăţământ tehnologic au format o reţea şcolară pentru cele trei grupuri
şcolare din programul Phare 2001: Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa; Grupul Şcolar Silvic Năsăud ;
Grupul Şcolar Agricol Beclean.
Această reţea are în vedere dezvoltarea parteneriatului social şi colaborarea între şcolii,
iar cele cuprinse în programul PHARE TVET reprezintă un suport de iniţiere pentru celelalte
unităţi de învăţământul tehnic şi profesional.
PARTENERIATUL CU ÎNTREPRINDERILE
Parteneriatul social în învăţământul profesional şi tehnic reprezintă ansamblul relaţiilor de
colaborare dintre furnizorii de pregatire şi actorii sociali.
Scopul principal al parteneriatului social în învăţământul profesional şi tehnic este corelarea
ofertei educaţionale cu cerinţele mediului economic, social şi cultural precum şi optimizarea
procesului de formare în raport cu nevoile societăţii şi ale beneficiarilor instruirii.
Pentru asigurarea unui ÎPT care să răspundă cerinţelor pieţei muncii nu trebuie să
pierdem din vedere că un parteneriat real, activ şi eficient cu agenţii economici este absolut
necesar pentru realizarea practicii elevilor, orientarea carierei acestora, evaluarea şi validarea
competenţelor dobândite de elevi, planificarea ofertei de şcolarizare, adaptarea curriculumului în
dezvoltare locală (CDL) la solicitarea partenerilor, contactul profesorilor cu schimbările
tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor.
Se are în vedere dezvoltarea durabilă şi integrată din punct de vedere social şi economic
la nivel local, precum şi dezvoltarea personală şi profesională a beneficiarilor de pregătire din
perspectiva învăţării de-a lungul întregii vieţi.
Parteneriatul dintre educaţie şi mediul afacerilor din judeţ porneşte de la interesele
reciproce şi independente ale elevilor, profesorilor, angajatorilor şi agenţilor comunitari,
bazându-se pe o realitate pe cât de simplă pe atât de importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de
mâine.
Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat necesitatea realizării trecerii de la
un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru
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angajatori care au nevoie de indivizi motivaţi, cu aptitudini multiple cât şi pentru mediul
educaţional care trebuie să răspundă standardelor europene.
Toate unităţile şcolare cu învăţământ profesional şi tehnic-34, au încheiate parteneriate cu
agenţii economici. Parteneriatele dintre educaţie şi mediul de afaceri din judeţ porneşte de la
interesele reciproce şi independente ale elevilor, profesorilor, angajatorilor comunitari, bazânduse pe realitatea: elevii de azi sunt lucrătorii de maine.
Legea privind practica elevilor şi studenţilor aprobată în iulie 2007 reglementează pentru
învăţământul profesional şi tehnic, cadru stabil al derulării parteneriatelor cu agenţii economici,
aspect care generează atât preocupări din partea unităţilor de învăţământul cât şi din partea ISJului care coordonează acest tip de activitate.
Convenţia cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere de către
elevii din învăţământul profesional şi tehnic permite elevilor să efectueze practica comasată în
unităţile partenere.
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2.1.9. PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC
În baza analizei făcute asupra fiecărui indicator în parte se desprind următoarele concluzii
CONCLUZII

IMPLICAŢII PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE M ÎPT

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Un sistem educaţional capabil să pregateasca tinerii pentru o piaţă
dinamica de munca este vital pentru perioada parcursă astazi de
România.
Întrucât unul dintre principalele obiective ale României este acela de a
ajunge în situaţia de a asigura creşterea economică şi de a deveni
competitivă pe piaţa internaţională, este necesar ca sistemul de
învăţământ să fie consolidat, avându-se în vedere aceste deziderate, în
aşa fel încât ceea ce se învaţă să devină relevant în raport cu cerinţele
economiei de piaţă.
Realizarea unei oferte educaţionale şi curriculare personalizate a
devenit, deja, o posibilitate şi chiar o obligaţie a unităţilor şcolare.
Desprinse
din Politica de reforma a Ministerului Educaţiei, urmăreşte
contextul educaţional descentralizarea administrativă şi financiară care a transferat, deja,
către comunitatea locală, răspunderea finanţării unor capitole de
cheltuieli şi a gospodăririi unităţilor şcolare. Ca urmare, relaţiile
comunitare ale fiecărei unitaţi şcolare devin esenţiale: comunitatea
locală va aloca resurse numai dacă nevoile sale vor fi satisfăcute de
către şcoală, iar de aceste nevoi trebuie să se ţină seama în dezvoltarea
instituţională a fiecarei unităţi şcolare.
Desprinse
din Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice : asigurarea
cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă şcolară într-o formă de
contextul demografic
învăţământ şi dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate
adresate adulţilor care nu au beneficiat de prima şansă oferită de
educaţie pentru dobândirea competenţelor cheie, pentru a putea
participa activ pe piaţa muncii
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Desprinse
din
contextul european de
politici şi formare
profesională

Raportul
elevi/număr
didactice

număr Nr. elevilor va continua să scadă, dar este probabil ca scăderea să
norme difere semnificativ în funcţie de nivelul de învăţământ .Pentru a
realiza o eficienţă sporită a actului educaţional este necesară
organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală, reorganizarea reţelei
şcolare în scopul eliminării claselor cu efective mici, precum şi a
claselor cu predare simultană. şi reducerea numărului de clase cu
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efective mici de elevi, în special la învăţământul profesional, tehnic şi
vocaţional,
prin
comasarea
claselor
de
acelaşi
profil/specializare/calificare profesională în cadrul aceleiaşi unităţi
şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi
localitate
Resurse umane din Din monitoriazarea Planurilor de actiune ale unitatilor de invatamant
din reteaua IPT din judet s-a constatat interesul acestora pentru
ÎPT
dezvoltarea bazei materiale si pregatirea continua a cadrelor didactice
dar si deschiderea manifestata spre colaborarea cu agentii economici
in vederea armonizarii ofertei educationale cu cerintele pietei muncii
din zona. Acest lucru aduce beneficii pe termen mediu si lung,
contribuind la cresterea ratei insertiei absolventilor pe piata muncii.
Analizele efectuate au reliefat opţiunea elevilor pentru învăţământul
profesional şi tehnic, buna pregatire a acestora aducand un plus
valoare comunitatii.
Resurse materiale şi Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se
impune modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare,
condiţii de învăţare
inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor (TIC). De asemenea, este necesară identificarea
unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a
dotărilor şi elaborarea de noi programe de reabilitare şi modernizare a
infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice
pentru pregătirea de specialitate. Sunt necesare investiţii în resurse
materiale şi umane pentru a transforma şcolile în centre comunitare de
învăţare.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES
Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al
autorităţilor locale ,deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi
dezvoltarea unor departamente bine pregătite pentru problematica
educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în sistemul
descentralizat.
Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea
procesului de descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare
legate de managementul integrat al resurselor umane, precum şi de
managementul financiar.
Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor
parteneriale create la nivel local şi regional, precum şi identificarea
unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri
Serviciile de orientare Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi
orientare, integrat şi corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de
şi consiliere
învăţare de toate vârstele şi din toate mediile şi creşterea gradului de
Mecanisme
decizionale
şi
descentralizarea
funcţională în TVET
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acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu privire la
numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal
şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a
traseului de pregătire.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Rata
netă
de Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii proveniţi
cuprindere în educaţie din mediul rural şi îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere
Gradul de cuprindere pentru categoriile expuse riscului
în educaţie
Ratele de tranziţie în Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale
învăţământul liceal şi de calitate pentru toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru
cei proveniţi din medii dezavantajate
profesional
Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul
nivel de calificare în perspectiva 2013 ( rata abandonului şcolar
timpuriu să nu depăşească 15%, respectiv rata de absolvire a
învăţământului secundar să fie de cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de
22 de ani )
Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să permită
Abandonul şcolar
participarea grupurilor vulnerabile la educaţie şi formare
Rata
de
părăsire Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin
timpurie a sistemului acordarea unor facilităţi de menţinere în sistemul de formare
profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din
de educaţie
grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul
educaţional.
Nivelul competenţelor Creşterea oportunităţilor evaluare si certificare a învăţării bazată pe
unităţi de competenţă.
cheie
Adoptarea unei centrări pe beneficiarul învăţării în conceperea
programelor de educaţie şi formare
Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă a
tuturor proceselor de învăţare
Ameliorarea proceselor de predare învăţare prin promovarea instruirii
centrate pe elev.
Rata de participare în Se remarcă ponderea mult mai ridicată a şomerilor în rândul tinerilor
formarea continuă a (grupele de vârstă 15 –24 ani şi 25 – 34 ani), ceea ce face necesară o
populaţiei adulte ( 25- lărgire a specializărilor (în special, în învăţământul superior), pentru
mai multe şanse de integrare pe piaţa muncii.
64 ani)
Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua
şanse la educaţie, a educaţiei de bază a adulţilor
Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi
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DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Rata
şomajului Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
tinerilor din grupa de absolvenţilor prin încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri
şi AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor
vârstă 15-24 de ani
Ponderea
şomerilor prin parteneriatul ISJ-AJOFM.
tineri în numărul total Sunt necesare realizarea periodic a unor sondaje în rândul
absolvenţilor şi a angajatorilor care să vizeze inserţia profesională,
al şomerilor
Şomajul de lungă gradul de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind
finalităţile sistemului de educaţie şi formare profesională.
durată
Rata de inserţie a
absolvenţilor la 6,12 şi
36 luni de la absolvire,
pe niveluri de educaţie
şi domenii/profiluri de
formare profesională
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI TVET
Structura ofertei pe Creşterea semnificativă a varietăţii ofertelor de educaţie şi formare,
domenii de formare pentru a asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate sporită
profesională, profiluri Evaluarea planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional, din
perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii.
şi calificări
Măsura trebui corelată cu restructurarea reţelei şcolare.
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2.2. ANALIZA NEVOILOR – MEDIUL INTERN
(AUTOEVALUAREA)

2.2.1. COLECTAREA ŞI ANALIZAREA DATELOR – AUTOEVALUARE
INTERNĂ
2.2.1.1.PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA
Analiza procesului de predare-învăţare s-a relizat la nivelul fiecărei catedre. S-a evaluat
activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut şi s-au întocmit rapoarte. Analiza rapoartelor a
condus la următoarele:

PUNCTE TARI:
 Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încît profesorii pot
să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginţilor,
catalogul clasei, proiectarea lecţiilor);
 În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe pentru recuperarea
cunoştinţelor de bază la disciplinele prevăzute în metodologia examenului de bacalaureat
(dovezi: portofoliile cadrelor didactice);
 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate mai
bune la învăţătură;
 75% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: documente
şcolare);
 toţi profesorii folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica
discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor);
 80% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: progresul şcolar);
 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării
în proporţie de 90% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele
de asistenţe la lecţie).
 Rezultate bune la examenele de certificare a competenţelor profesionale de nivel 3
(sursa: statisticile şcolii);
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 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă:
o susţinerea gradelor didactice,
o participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului
o portofoliile profesorilor;
PUNCTE SLABE:
 Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor
(dovezi: rapoarte catedre);
 Programele şcolare încărcate, ritmul lent de învăţare şi faptul că majoritatea elevilor sunt
navetişti au afectat progresul şcolar;
 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută;
 Pregătirea suplimentară a elevilor se realizează greu din cauza orarului deja încărcat al
elevilor şi navetei;
MĂSURI:


Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ – regăsită în planul operaţional pentru
asigurarea calităţii;



Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare,
nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev;



Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi
mici;



Adaptarea curriculară;



Creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode moderne de învăţare;



Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor;



Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare;



Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina
creşterea motivaţiei învăţării;



Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire
iniţială mai bună;



Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii
absenteismului.
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2.2.1.2. REZULTATELE ELEVILOR
PUNCTE TARI:


promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului 105anagerial105105 în
ultimii trei ani a fost 100%;



implicarea elevilor în activităţi extraşcolare (diplome de participare, premii, portofoliul
comisiei metodice al diriginţilor);

PUNCTE SLABE:


absenteismul elevilor este destul de mare, mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu
(sursa: evidenţele şcolii privind absenţele);



mediocritate;



numeroase medii la purtare sub 8, datorate numărului mare de absenţe ale elevilor
sancţionaţi, conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare;



neimplicarea elevilor la concursuri şcolare;



Procent destul de mic de promovabilitate la examenul de bacalaureat.

2.2.1.3. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITE
ELEVILOR
PUNCTE TARI:
 existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii:
angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul Local pentru a furniza
consiliere şi orientare privind cariera;


86% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar
elevi;



98% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi
de colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului
clasei (sursa: chestionar părinţi).

PUNCTE SLABE:


numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala.
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2.2.1.4. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM
Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2014-2015, în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională:
NIVEL

PROFIL/ DOMENIU

CLASA

SPECIALIZARE

TOTAL INSCRISI

SCOALA PROFESIONALA

AGRICULTURA

I PROF

MECANIC AGRICOL

30

SCOALA POSTLICEALA

INDUSTRIE ALIMENTARA

II APL

TEHNICIAN CONTROLUL CALITATII

17

PRODUSELOR AGROALIMENTARE
LICEU – ZI

TEHNIC

IX A ZI

TEHNICIAN IN TRANSPORTURI

30

LICEU – ZI

RESURSE NATURALE SI

IX B ZI

TEHNICIAN VETERINAR

30

IX C ZI

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

25

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU – ZI

RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI

LICEU – ZI

RESURSE NATURALE SI

ECOLOGICA
X AZ

TEHNICIAN VETERINAR

26

X BZ

TEHNICIAN IN TRANSPORTURI

28

TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA

21

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU – ZI

TEHNIC

LICEU – ZI

RESURSE NATURALE SI

XI A ZI

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU – ZI

RESURSE NATURALE SI

CALITATII MEDIULUI
XII A Z

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU – ZI

TEHNIC

LICEU – SERAL

RESURSE NATURALE SI

TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE

16

ALIMENTARE
XII BZ

TEHNICIAN IN TRANSPORTURI

18

X AS

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

33

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU – SERAL

AGRICULTURA

XI AS

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

25

LICEU – SERAL

RESURSE NATURALE SI

XII A S

TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA

26

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU – SERAL

RESURSE NATURALE SI

CALITATII MEDIULUI
XII BS

TEHNICIAN VETERINAR

23

XIII AS

TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA

21

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU – SERAL

RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI

LICEU – SERAL

RESURSE NATURALE SI

CALITATII MEDIULUI
XIII BS

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU RUTA

RESURSE NATURALE SI

PROGRESIVA – SERAL

PROTECTIA MEDIULUI

LICEU RUTA

SERVICII

TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA

22

CALITATII MEDIULUI
XIII CS

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

31

XIII DS

TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE

22

PROGRESIVA – SERAL

COMERT

LICEU RUTA

RESURSE NATURALE SI

PROGRESIVA – SERAL

PROTECTIA MEDIULUI

LICEU RUTA

RESURSE NATURALE SI

PROGRESIVA – SERAL

PROTECTIA MEDIULUI

LICEU RUTA

RESURSE NATURALE SI

PROGRESIVA – SERAL

PROTECTIA MEDIULUI

XIV CS

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

27

XIV DS

TEHNICIAN IN INDUSTRIA

18

ALIMENTARA
XIV ES
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TEHNICIAN IN AGRICULTURA

26

2.2.1.5. RESURSE FIZICE SI UMANE
RESURSE FIZICE
a) Informatii privind spatiile scolare :

Tipul de spaţiu

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Săli de clasă /grupă
Cabinete
Laboratoare
Ateliere
Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport
Spaţii de joacă
Cabinet CEAC
Cabinet matematica

b) Informatii privind spatiile auxiliare :
Nr.
Tipul de spaţiu
Crt.
1.
Bibliotecă şcolară / centru de
informare şi documentare
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sală pentru servit masa
Dormitor
Bucătărie
Spălătorie
Spaţii sanitare
Spaţii depozitare materiale
didactice
Alte spaţii

c) Informatii privind spatiile administrative
Nr.
Tipul de spaţiu
Crt.
1.
Secretariat
2.
Spaţiu destinat echipei
manageriale
3.
Contabilitate
4.
Casierie
5.
Birou administraţie

Număr
spaţii
23
5
4
3
1+1
1
1
1

Suprafaţă (mp)
2464
385
308
968
1080+1500
15000
20
100

Număr
spaţii
2

Suprafaţă (mp)

1
10
1
1
57
4

242
308
120
37
228
72

2

60

520

Număr
spaţii
1
3

Suprafaţă (mp)

1
1
1

30
4
30

50
70

Atelierele, laboratoarele şi cabinetele sunt rebilitate şi dotate corespunzător cu
echipamente, planşe, materiale şi mijloace didactice.

RESURSE UMANE
Scoala are un personal didactic de 34 de profesori, ingineri si maistrii, care asigura
pregatirea teoretica si practica a elevilor, cadre foarte bine pregatite, din care:
 1 profesor cu doctorat
 19 au gradul didactic I;
 11 au gradul didactic II;
 1 au gradul didactic definitiv;
 2 profesori debutanti;
 nici un personal necalificat
Personalul auxiliar este format din 9 persoane, personalul nedidactic din 12 persoane
care contribuie la asigurarea conditiilor pentru buna functionare a procesului de invatamant.
Competenţele de bază solicitate de o societate bazată pe cunoştere sunt: utilizarea
informaticii (tehnologiei informatiei si comunicarii), cunoaşterea limbilor străine, cultura
tehnologică, cultura antreprenorială, competenţe sociale interacţionale.
Cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, el devine
factor actival procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, se perfecţionează
permanent pentru a putea duce la bun sfarşit sarcina ce i se incredinţează.
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2.2.1.6. PARTENERIATE ŞI COLABORARE
Instruirea practică a elevilor, săptămânală/comasată, se desfăşoară la locurile de muncă, în cadrul firmelor cu care unitatea are încheiate
convenţii de colaborare, pe baza tabelelor nominale, sub supravegherea maiştrilor-instructori şi cu respectarea strictă a cerinţelor de protecţie a
muncii şi igienă a elevilor .
Reprezentanţii agenţilor economici şi maiştrii din şcoală sunt mulţumiţi de modul în care se desfăşoară instruirea practică a elevilor, de
calitatea şi eficienţa acesteia, motiv pentru care sunt şi interesaţi de angajarea lor, după absolvire.
Fiecare elev este repartizat la locul de muncă, muncitorul care îl deserveşte dă explicaţii despre modul de organizare şi utilizare a utilajelor,
şefii de echipă sau inginerii dau explicaţii suplimentare elevilor în legătură cu procesul tehnologic, se lucrează fie cu toata clasa.
Calificările oferite de şcoală corespund priorităţilor de dezvoltare economică a judeţului şi sunt sprijinite de către autorităţile locale, cu care
există şi protocoale de colaborare pentru instruirea practică a elevilor.
Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa desfăşoară intense activităţi de parteneriat, vizând doua niveluri:
 Parteneriate cu agenţi economici (Convenţii de colaborare)
 Parteneriate cu alte unităţi şcolare – Reţele şcolare- în vederea planificării ofertei ÎPT. Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii :
IŞJ, CCD, Consiliul Local, Primărie, Camera de Comerţ, AJOFM, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, ş.a

AGENTII ECONOMICI CU CARE SUNT INCHEIATE CONTRACTE CADRU PENTRU PRACTICA ELEVILOR
AN SCOLAR 2014-2015
SPECIALIZAREA
AGENTII ECONOMICI
TEHNICIAN IN TRANSPORTURI
COMSIG AUTOMOBILE SRL BISTRITA,
CHIULOASA SRL,
AUTOMOBILE SERVICE SRL,
FAST AUTOSERVICE –ATELIER REPARATII AUTO,
S.C. FISE ELECTRICA SERV SA
MOTOR KRYSADA SRL,
S.C. BOGNER PROD COM SRL,
AUTOTOP SRL,
SERVMOTOR
ATELIER REPARATII RUS TEODOR SRL.
TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE
SC. AGRO ARDEAL SRL
SC CARMO-LACT PROD SRL,
SC CARAIMAN SRL,
SC. BINDER IMPEX SRL,
SC. LINORA COM SERV SRL,
SC.LACTO MUNTEAN,
SC COMBIS SA,
SC VALIBIA COM SRL.
TEHNICIAN VETERINAR
CMV SARKANY,
CMV SZANTO ARPAD,
CSV BISTRITA,
CMV . DANANVET SRL,
CMV SIEU,
S.C. OCTA SRL BUDESTI,
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TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII

CMV CHIUZA,
CMV LUNCA ILVEI ANIVETOSAN SRL.
AGENTIA JUDETEANA DE PROTECTIA A MEDIULUI BISTRITA NASAUD,
SC. POMBIS SA. – NU AU INCHEIATE CONTRACTE CADRU, DAR MERG
IN VIZITE DE STUDIU, SAU ORE DE PRACTICA
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2.2.2. REZULTATELE PROCESELOR DE EVALUARE
Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale
din domeniul învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor
rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi
ceilalţi factori interesaţi.
Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2014-2015,
având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a Calităţii –
document din Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi
membrii personalului, constituirea Comitetului pentru asigurarea calităţii şi planificarea
activităţilor specifice prin elaborarea Planului operaţional privind asigurarea calităţii şi a
Planului operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii,
documente incluse în PAS.
Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii (CEAC) a coordonat implementarea
principiilor calităţii în procesul instructiv educativ şi a elaborat toate documentele specifice:
planul de acţiune, rapoartele de monitorizare internă, raportul de autoevaluare.

Activitati inteprinse de CEAC:

 Prezentarea de catre CEAC a activitatii elaborate in decursul anului 2014-2015 cu
prezentarea Raportului anual de evaluare internă a calităţii
 Elaborare si diseminare PAS;
 Imbunatatirea Regulamentului de functionare a CEAC
 Continuarea actiunii de diseminare a legii de asigurare a calitatii in IPT si a
tuturor principiilor din manualul calitatii
 Instruirea personalului didactic privind procesul de autoevaluare si evaluare a
scolii
 Instruirea personalului didactic nou venit in unitatea noastra privind actiunea de
implementare a calitatii la nivelul IPT, principiile calitatii, autoevaluarea, etc.
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 Continuarea actiunii de diseminarea legii de asigurare a calitatii in IPT si a
principiilor din manualul calitatii in cadrul ariilor curriculare
 Informarea elevilor din clasele nou infiintate in cadrul orelor de consiliere si
orientare asupra legii calitatii si a existentei in scoala a CEAC .
 Prezentarea si impartirea unor fise cu documentatia necesara intocmirii
portofoliilor cadrelor didactice
 Indrumarea dirigintilor claselor nou infiintate in vederea aplicarii chestionarelor
referitoare la stilurile de invatare
 Aplicarea chestionarelor referitoare la stilurile de invatare de cate dirigintii
claselor nou infiintate (clasele a IX-a, a IX-a seral, a XI-a seral si a XII-a seral)
 Monitorizarea chestionarelor referitoare la stilurile de invatare
 Instruirea sefilor ariilor curriculare si a personalului didactic privind procesul de
interasistenta
 Intocmirea planificarilor de interasistenta de cate sefii ariilor curriculare
 Dezbaterea fisei de observare a lectiei
 Efectuarea interasistentelor
 Intocmirea rapoartelor de interasistenta de catre sefii ariilor curriculare la finalul
fiecarei perioade de monitorizare
 Stabilirea scopurilor si a obiectivelor comisiei de evaluare si asigurare a calitatii
 Intocmirea raportului final de autoevaluare si a planului de imbunatatire anual
 Dezbateri privind punctele tari, punctele slabe si succesele obtinute potrivit
Rapoartelor de monitorizare interna
 Informarea cadrelor didactice privind invatamantul incluziv pentru elevii cu CES
 Monitorizarea indeplinirii actiunilor planurilor de imbunatatire
 Rezolvarea contestatilor elevilor
 Popularizarea in cadul festiv a rezultatelor obtinute de catre elevi si
recompensarea cu diplome si premii a acestora
 Intocmirea rapoartelor de monitorizare interna conform termenelor stabilite
 Transmiterea electonica a formularului de monitorizare interna la ISJBN.
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Conţinutul estimat al Mapei pentru Asigurarea Calităţii :
1. Planul de Acţiune pentru Asigurarea Calităţii în 2015-2016
2. Organigrama unitatii
3. Componenta comisiei de asigurare a calitatii
4. Legislatie
5. Regulamentul CEAC
6. Regulamentul de organizare si functionale al CEAC
7. PAS
8. Categorii de elevi cu nevoi educative speciale identificate în şcoală
9. Chestionare referitoare la stilurile de învăţare ale elevilor, analiza lor şi lista de verificare
pentru asigurarea corespondenţei stil de predare - stil de învăţare.
10. Fise de monitorizare
11. Planurile de îmbunătăţire
12. Raport de autoevaluare
13. Raport de inspectie
14. Procese verbale
15. Fişa de observare a predării şi învăţării, completate în urma asistenţelor efectuate de
directori, responsabilii de catedră şi de arie curriculară, cadre didactice după caz.

În anul 2014-2015 s-a continuat modelul de autoevaluare a predării-învăţării, în
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a Calităţii –
document din Proiectul pentru şcolile ÎPT.
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, a coordonat şi desfăşurat următoarele
activităti

în vederea îmbunatăţirii calităţii actului educaţional şi a managementului

financiar:


Raportarea periodica managementului de la cel mai înalt nivel, a modul de funcţionare a
sistemului de management al calităţii din şcoală şi eventualele îmbunătăţiri sau
modificări;
(Rapoarte de monitorizare interna, Raport CEAC, Rapoarte de analiza a
instructiv-educative pe comisii metodice);
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activitătii



Implicarea elevilor in procesul de evaluare si autoevaluare;



Revizuirea si gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii: Manualul
calităţii, Planul de acţiune al Comisiei de calitate;



Coordonarea activităţilor de autoevaluare prin monitorizării permanente a întregii
activităţi instructiv-educative;



Revizuirea PAS- ului şcolii şi corelarea acestuia cu PLAI şi PRAI;



Intocmirea planurilor operaţionale, în conformitate cu indicatorii şi descriptorii de
performanţă pe domenii de activitate;



Proiectarea, implementarea şi revizuirea procedurilor de asigurare a calităţii precum şi
revizuirea ,,Manualului calităţii”, propriu şcolii;



Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare a profesorilor privind cadrul de
asigurare a calităţii furnizorilor de EFP; diseminarea Legii calităţii şi a Manualului
calităţii, Ghidului calităţii, învăţarea centrată pe elev,



Stabilirea acţiunilor planului de îmbunătăţire anual, monitorizarea îndeplinirii planului de
îmbunătăţire al activităţii de învăţare- predare;



Elaborarea şi îndeplinirea obiectvelor privind parteneriatele cu agenţii economici şi
sociali;



Stabilirea şi colectarea dovezilor pentru certificarea îndeplinirii descriptorilor

si

indicatorilor de performanţă;


Stabilirea responsabilităţilor privind asigurarea, implementarea şi controlul calităţii pe
nivele ierarhice, şcoală, catedră, administraţia serviciilor funcţionale;

În prezent toate aspectele referitoare la activitatea educaţională, sunt supuse procesului de
autoevaluare şi sunt coordonate şi monitorizate continuu de CEAC. Şcoala are stabilite clar
standardele şi indicatori de performanţă la care îşi raportează propriile realizări, programele de
învăţare şi alte servicii oferite în colaborare cu partenerii sociali şi economici.
Autoevaluarea anuală se realizează în totalitate, având

în vedere feed-back-ul din partea

elevilor, profesorilor precum şi a beneficiarilor externi (agenţi economici, alţi parteneri sociali).
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LISTA DE INVENTARIERE A LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL
BISTRITA

Nr.
Crt.
1

2

LOCATIE
BIBLIOTECA

LABORATOR
BIOLOGIE

OBIECT DE INVENTAR
Scaune sala de lectura
TV color
DVD
Calculator conectat la internet
Imprimanta
Soft biblioteca
Volume de carte tiparita
Volume de carte vorbita
DVD-uri
Manuale scolare
Auxiliare curriculare
CD-uri
Casete video
Microscop didactic
Spirala AND
Structura frunzei
Vidio casete biologie
CD-uri lectii interactive
Set planse biologie
Set plansa anatomia omului
Schelet sistem muscular
Sistem nervos analizatorii
Sistem endocrin - sistem digestiv
Structura encefalului din patru parti
Atlas scolar biologie botanica
Inima model 2 parti
Circulatia sanguina
Bazin femeiesc din 2 parti
Bazin barbatesc din 2 parti
Sectiune de baza a rinichiului
Rinichi cu glanda suprarenala
Stomac din 2 parti
Paratii intestinali
Structura celulei umane
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NUMERIC
25
1
1
1
1
1
13697
6
38
950
20
10
24
10
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

LABORATOR
CHIMIE

Parazitii intestinali II
Tesuturile organismului uman
Bacterii
Malaria
Set de prezentare modele sist nervos
Set de prezentare modele aparat respirator
Set de prezentare modele aparat digestiv
Set de prezentare model ochiul
Set de prezentare celula animala
Microscop monocular
Microscop binocular
Condensator ABBE
Balanta Ker-cu o zecimale
Catedra
Banca 2 persoane
Dulap spate
Dulap dreapta tabla
Dulap stanga tabla
Scaun ledastofa
Table scolare clasic cu rama
Ecran proiectie cu trepied
Banca scolara pentru 2 persoane
Dulap clasa
Calculator+accesorii
Videoproiector
Ampermetru
Voltmetru
Plt metru
Kit comanda digitala balanta
Corp balanta Kern cu taler 3 zecimale
Balanta Kern o zecimala
Trusa de electroliza
Calorimetru
Birou + casetiera
Birou + U.C.
Masa lab.
Polite perete
Tronson colt
Ecran proiectie cu trepied
Microscop monocular
Trusa model moleculara
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1
15
3
1
1
31
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

4

LABORATOR
FIZICA

Demonstrarea electrolizei apei
Aparat distilare 1000ml
Hartie de PH
Pahar berzelius - 400 ml
Alcool etilic
Acid sulfuric
Amoniac
Hartie de filtru
Acetona
Acid acetic glacial
Borax decahidratat
Sodiu metalic
Pahar berzelius 250ml
Sticluta picuratoare
Aparat distilat apa 2000ml
Dispozitiv pipetare 10ml
Sursa de alimentare AC/DC
Calculator+accesorii
Dispozitiv ATWCOD
Plan inclinat cu accesorii pentru liceu
Resorturi cu scara gratar si accesorii
Set diametru
Kit pentru compunerea fortelor curente
Disc pentru compunerea fortei
Rigla pentru compunerea fortei
Disc pentru compunerea m.
Capsula manometrica
Cilindu Achimel
Cilindru cu con. Inter.
Model simplu de presa hidraulica
Tub V. cu lichid
Plutitorul Descartes
Densimetru
Pulverizator
Tub vretical
Disc cu suprafete converse
Balanta didactica
Cutie de mase
Conducator liniar
Forta electromagnetica
Bobine
119

1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ansamblu generator curent
Set conductoare
Banc optic cu accesorii
Sursa de lumina 12 W/20 W
Set de lentile de sticla
Set de capsule din pleyglas
Prisma din sticla optica
Disc hartel
Ecran metalic simplu
Filtru colorat
Dioptrie sferica si plana
Dispozitiv cu fanta
Retele de difractie
Dioda laser
Sursa tensiune
Sursa de tensiune cu af.nr.
Voltmetru digital pl. a.a
Suflanta
Disp. Pt. studiul legilor
Kit pentru masurarea tmp.
Calorimetru
Dilatometru
Disc pentru studiul dilatarilor
Pirametru cu cadran
Termometru 0-100 C
Lama bimetalica cu maner
Electroscop
Set de compemetru
Generator electrostatic
Set de circuite de electricitate
Set de circuite electricitate
Pupitru electronic pentru liceu
Set de accesorii pentru liceu
Set de trei magnetii disc pentru suport
Set de doi magneti baza
Set de zece ace magnetice
Solenoid
Ampermetru
Sursa stabilizata cu afis
Cronometru electronic
Sursa de tensiune cu cc si aa
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1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4

5

CABINET LIMBI
STRAINE

6

SALA DE SPORT

Sursa de tensiune cu cc si ca
Tub
Tub prandll
Profil cu aripa de avion
Balanta aerodinamica
Dispozitiv cu suprafete
Cilindru gradat
Transformator electric
Placa pentru demonstrare
Ansamblu generator cc si aa
Disc cu fante j.avng.
Retele de difractie
Palariscap
Ecran de proiectie cu trepied
Dulap cu usi
Dulap cu rafturi
Banca scolara pentru 2 persoane
Catedra cu casetiera
Dulap clasa
Scaun tapitat
Calculator+accesorii
Table scolare clasic cu rama
Proiector ACER X 1660 SVGA
Flipchart 70x100
Banca scolara pentru 2 persoane
Catedra cu casetiera
Dulap clasa
Scaun tapitat
Tabla interactiva
Laptop Toshiba Satelite C 650D-11H
Capra gimnastica capitonaj piele
Lada gimnastica
Trambulina elastica
Banca pentru gimnastica
Stalp tenis de camp
Masa tenis cu picioare rabatabile
Banca vestiar
Set echipament erima
Set echipament kelme
Set echipament kelme ml
Suport tractiune
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
15
2
2
34
1
1
1
1
14
1
2
29
1
1
1
1
1
2
1
2
4
12
16
4
2

7

LABORATOR
PROTECTIA
MEDIULUI

Rachete tenis
Rachete barminton
Set jaloane
Palete tenis masa
Compresor mingi
Dulap clasa
Scaun tapitat
Banca-4m
Gantere 1kg
Gantere 3 kg
Saltea 10 cm
Maieu departajare
Coarda sarituri
Minge handbal
Bila aruncari 72kg
Bila aruncari 4kg
Joc sah mare
Lada gimnastica
Birou
Corp dulap suspendat
Catedra
Hartie de PH
Sticla de ceas
Acid clorhidric
Albastru de bromtimol-10g
Hidroxidat de sodiu
Fennonaftalina ind.
Trusa analiza apa
Phmetru tester
Termometru cu alcool
Pahar berzelius 100ml
Pahar berzelius 200ml
Cantar electronic
Pahar erlenmayer 100ml
Pahar erlenmayer 250ml
Pahar cu fund plat 250ml
Biureta cu robinet drept 25ml
Cilindru gradat 10 ml
Cilindru gradat 250ml
Eprubete-10X75mm
Pipete gradate 5ml
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2
2
1
5
1
2
2
2
2
2
5
7
2
5
1
1
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
5
5
5
5
2
2
5
2

8

ATELIER MECANIC

9

LABORATOR
VETERINAR

Pipete gradate 25ml
Spirtiera
Balon cotat 50ml
Balon cotat 500ml
Bagheta sticla
Sticluta picuratoare
Mojar cu pistil-sticla
Palnie analitica diametru 90mm
Placi petri din sticla
Folie de cantarire
Stativ pentru biureta
Stativ pentru eprubete
Lingura de incarcare mare 230mm
Perie de spalat eprubete mici
Perie de spalat eprubete mari
Termometru de sol
Termometru max-min
Spatula dubla inox
Pipete gradatie 1ml
Lada eco-labbox
Taburet schelet metalic
Ciocan metalic
Masca sudura
Menghina rotativa
Tabla
Subler
Banc lucru 2 posturi
Ghilotina
Banc de lucru din metal cu 1 post
Scaun tapitat
Trusa autolux
Menghina WSV 125
Ecran proiectie cu trepied
Imprianta Brother laser monocrom HL
Calculator intel celeron
Monitor AOC LED
Trusa lacatus
Banc de lucru
Imprimanta
Tabla scolara
Ecran proiectie cu trepied
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2
4
3
3
5
5
1
3
3
1
5
2
2
1
1
1
1
2
2
1
20
4
1
1
1
4
1
1
1
3
1
5
1
1
1
1
1
10
1
1
1

10

LABORATOR DE
AGRICULTURA

11

LABORATOR
INDUSTRIA
ALIMENTARA

Trusa chirurgicala veterinara
Videoproiector
Banci
Scaune
Catedra
Microscop didactic
Balanta farmaceutica
Microscop ML
Microscop binocular
Cleste animale mari
Trusa autopsie
Dulap pentru intrumente
Tabla scolara
Banci
Catedra 1
Dulapuri
Scaun tapitat
Set culpe furtun
Termometru max-min
Motofierastrau
Atomizor
Masina gazon
Foarfeca gard viu
Foarfeca vie STIHL
Motocositoare de spate
Plug reversibil
Motocoasa
Panou de pluta
Hartie de PH
Sticla de ceas
Acid clorhidric
Albastru de brom timol
Hidroxid de sodiu
Fenolftaleina
Alcool eticic
Acid sulfuric
Amoniac
Hartie de filtru
Albastru de metilen
Fericianura de potasiu
Formaldehida
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1
1
28
30
1
2
2
1
1
1
1
4
1
16
1
2
33
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Eter etilic
Cromat de potasiu
Aciz azotic
Alaun feroamoniacal
Apa oxigenata
Clorura ferica
Iodura de potasiu
Sulfat de cobalt
Sulfat de potasiu
Trepied
Sita ceramica
Termometru cu alcool
Pipeta gradata
Lupa
Microscop binocular
Pahar Berzelius 250 ml
Cantar electronic
Pahar Erlenmayer 250 ml
Balon cu fundul plat 250 ml
Balon cotat 25o ml
Spirtiera
Bagheta sticla
Sticluta picuratoare
Mojar cu pistil sticla
Palnie analitica
Placi Petri
Folie de cantare
Cristalizator
Stativ pentru biureta
Stativ pentru eprubete mari
Perie de spalat eprubete mici
Stativ pentru pipete
Lame microscop
Termolactodensimetru
Alcoolmetru
Butirometru lapte
Butirometru smantana
Butirometru branza
Palnie filtrare
Aparat de distilat apa
Refractometru zahar
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
5
1
5
5
3
1
2
3
2
5
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12

13

14

15
16

Eprubete mici
Eprubete mari
Spatula dubla inox
Creuzete de portelan
Cilindru gradat
Pietre gradate
Rosu de metil
Leptop Asus
Termometru cu alcool
Hartie de filtru
Panou pluta
CABINET DE
Scaune
CONSILIERE
Scaun ergonomic
PSIHOPEDAGOCICA Dulapuri
Mese
Birou
Panou de afisaj
Laptop
Imprimanta cu scaner
CABINETE DE
Banci
INFORMATICA
Scaune tapitate
Soft aferent platformei inform
Licente / lectii primite cu titlu gratuit
Program informatic
Laborator informatizat tip 25 + 1
Platforma informatica primita cu titlu gratuit
Calculatoare
SALI DE CLASA
Banci
Catedre
Dulapuri
Scaune tapitate
Tabla scolara
Flipchart magnetic
DIRECTIUNE
DIRECTOR
Ecran proiectie cu trepied
ADJUNCT
Videoproiector

126

20
10
2
2
3
2
1
1
1
1
2
4
1
3
4
1
2
2
2
52
57
1
1
2
2
1
52
143
11
15
255
10
1
1
1

2.2.3. TIPURI DE PROCEDURI
EXISTENTE IN UNITATEA
SCOLARA
Nr.
Crt.

Tipul de procedură

1 Operaționale

2 De autoevaluare instituțională

Denumirea procedurii
Procedură privind derularea serviciului pe unitate de către personalul didactic
Procedură- Achiziționarea manualelor și cărților la bibioteca școlii
Procedură privind comportamentul elevilor în timpul programului școlar și extrașcolar
Procedură privind serviciul pe școală
Stabilirea criteriilor de încadrare a personalului didactic
Procedură de constituire a CEAC
Procedură de înregistrare și de circulație a documentelor în unitate
Procedură de dezbatere la nivel de arie curriculară
Procedură privind învoirea personalului didactic
Procedură de întocmire a planificărilor anuale și semestriale
Procedură de analiză a culturii organizaționale
Procedură operațională privind concediile de odihnă
Procedură privind întocmirea și actualizarea fișelor de post
Procedură privind evidența dosarelor profesionale
Procedură privind întocmirea pontajului
Procedură- portofolii
Procedură de revizuire a ofertei școlii
Procedură de stabilire a temelor de laborator
Procedură de dezbatere la nivel de arie curriculară
Procedură privind colectarea și raportarea absențelor
Procedură de lucru a CEAC în vederea întocmirii raportului de autoevaluare
Procedură de întocmire a planificărilor anuale și semestriale
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Procedură privind activitatea de autoevaluare instituțională
Procedură de analiză a culturii organizaționale
Procedură de inițiere, monitorizare și revizuire periodic a programelor și activităților
desfășurate
Procedură de optimizare a evaluării învățării
Procedură privind activitatea profesorului coordonator pentru proiecte și programe
educative școlare si extrașcolare/ consilierul educativ
Procedură privind întocmirea și actualizarea fișelor de post
Procedură privind evidența dosarelor profesionale
Procedură privind întocmirea pontajului
Procedură de observare a predării- învățării
3 De evaluare sistematică a așteptărilor
Procedură- Condică de pregătire suplimentară
educabililor, părinților și altor
Procedură de întocmire și aplicare a fișelor de lucru
beneficiari relevanti
Procedura întâlnirii cu părinții
Procedură de întocmire/ aplicare/ interpretare a testelor predictive
Procedură de pregătire suplimentară pentru bacalaureat
Procedură de încheiere a mediei la disciplinele la care se susține teza
4 De comunicare internă, decizie și
Procedură privind siguranța documentelor școlare
raportare
Procedură privind suplinirea personalului didactic absent
Procedură de întocmire a orarului
Procedură privind învoirea elevilor
Procedură privind învoirea personalului didactic
Procedură de întocmire și aplicare a subiectelor pentru încheierea situației școlare/
examenelor de corigență/ examenelor de diferență
5 De comunicare externă cu
beneficiarii educației, cu instituții și

Procedură de comunicare internă
Procedură de consemnare a activității practice a elevilor la agenții economici
Procedură de desfășurare a întrunirilor Consiliului reprezentativ al părinților
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angajatori
6 De prevenire a perturbărilor majore

7 De control al documentelor și al
înregistrărilor

8 De monitorizare, evaluare revizuire
și îmbunătățire a calității

Procedura întâlnirii cu părinții
Procedură de comunicare cu părinții
Procedură privind siguranța elevilor în incinta și în afara unității școlare
Procedură privind contestarea sancțiunilor elevilor pentru abateri disciplinare
Procedură privind aplicarea sancțiunilor elevilor pentru abateri disciplinare
Procedură- protecția muncii în laboratoare și cabinete
Procedură privind răspunderea asupra cataloagelor școlare
Procedură de completare a documentelor școlare
Procedură de întocmire a rapoartelor catedrelor
Procedură privind întocmirea și actualizarea fișelor de post
Procedură privind evidența dosarelor profesionale
Procedură privind întocmirea pontajului
Procedură de determinare a stilurilor de învățare
Procedură de revizuire a ofertei școlii
Procedură de discuții cu Comisia de consiliere psiho-pedagogică
Procedură de pregătire suplimentară pentru bacalaureat
Procedură privind reducerea absenteismului
Procedură de lucru a CEAC în vederea întocmirii raportului de autoevaluare
Procedură privind asigurarea și îmbunătățirea calității educației
Procedură de inițiere, monitorizare și revizuire periodic a programelor și activităților
desfășurate
Procedură de optimizare a evaluării învățării
Procedură privind monitorizarea activităților educative extrașcolare
Procedură de observare a predării- învățării
Procedură privind monitorizarea progresului școlar asigurat prin integrarea TIC în
practica școlară

9 De informare regulată a elevilor și

Procedură de desfășurare a întrunirilor Consiliului reprezentativ al părinților
129

părinților privind progresul realizat și
rezultatele școlare

10 De colectare regulată a feed-backului din partea elevilor și a altor
factori interesați interni și externi

Procedură de întocmire/ aplicare/ interpretare a testelor evaluative
Procedura întâlnirii cu părinții
Procedură de pregătire suplimentară pentru bacalaureat
Procedură privind reducerea absenteismului
Procedură de comunicare cu părinții
Procedură privind activitatea profesorului coordonator pentru proiecte și programe
educative școlare si extrașcolare/ consilierul educativ
Procedură de desfășurare a întrunirilor Consiliului reprezentativ al părinților
Procedura întâlnirii cu părinții
Procedură de întocmire și aplicare a subiectelor pentru încheierea situației școlare/
examenelor de corigență/ examenelor de diferență
Procedură de comunicare cu părinții
Procedură privind activitatea profesorului coordonator pentru proiecte și programe
educative școlare si extrașcolare/ consilierul educativ

11 Privind accesul la informațiile de
interes pubilc

Procedură privind accesul în unitate a elevilor și personalului școlii
Procedură privind accesul în unitate a elevilor și persoanelor străine
Procedură privind activitatea profesorului coordonator pentru proiecte și programe
educative școlare si extrașcolare/ consilierul educativ
Procedură privind monitorizarea activităților educative extrașcolare
Procedură privind monitorizarea progresului școlar asigurat prin integrarea TIC în
practica școlară

12

Proceduri contabilitate

Procedura privind elaborarea procedurilor operationale
Procedura privind circuitul alimentelor
Procedura privind organizarea si conducerea contabilitatii
Procedura privind controlul intern privind angajamentele bugetare
Procedura privind intocmirea situatiilor financiare
Procedura privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv
Procedura privind achizitiile publice
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13

Procedura privind evidenta contabila a deplasarilor
Procedura privind intocmirea statelor de plata pentru salarii
Procedura privind arhivarea, evidenta, stocarea si restituirea documentelor din arhiva
Procedura de functuinare a cantinei
Procedura de functionare a internatului
Procedura privind utilizarea salii de sport
Procedura privind paza la nivel de unitate scolara
Procedura privind utilizarea si functionarea atelierului mecanic
Procedura privind utilizarea si functionarea atelierului auto
Procedura privind utilizarea spatiului bibliotecii

Altele

2.2.4. UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR
Unitate
şcolară

Localitate

Domeniul de
pregătire
căruia în sunt
destinate
echipamentele

Informatica
Liceul
Tehnologic Bistrita
Agricol

Echipamente
achiziţionate

Utilizarea echipamentelor
Echipamente Vizibilitate Program de Echipamente Personal
înregistrate în program
dotare
instalate şi
instruit
inventarul
(DA/NU) popularizat
utilizate
pentru
şcolii
(DA/NU)
corespunzător utilitarea
(DA/NU)
(DA/NU)
echipame
ntelor
(DA/NU)

Echipamente
TIC cu licenta:
Statii de lucru
Laptop
Server
Platforme
informatica
Soft aferent

Da
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Da

Da

Da

Da

Liceul
Tehnologic
Agricol
Bistrita
Liceul
Tehnologic
Agricol
Bistrita
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

platformei
informatice
Proiector+ecran
Pachete AEL
Tabla
interactiva
„Smart”

Cultura
generala
Cultura de
specialitate
Tehnic/Mecanica Dacia Logan
auto
L90 plus
Tractor U 650
Tehnic/Mecanic Dotarea
atelierului
mecanic cu
echipamente
specifice
Agricultura
Motofierastrau
Atomizor
Foarfeci
Foarfeca
electrica
Motocositoare
de spate
Motocositoare
furaje
Masina de tuns
Veterinar
Machete
Trusa
chirurgicala
Videoproiector
Industrie
Mijlloace de
alimentara
invatamant
Instrumente de
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Da

Da

Da

Da

Da

DA

DA

DA

DA

DA

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

laborator
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Protectia
mediului

Mijloace de
invatamant
specifice
domeniului
Consiliere
Mijloace de
psihopedagogica invatamant
Teste
Fizica/Chimie/ Mijloace de
Biologie
invatamant
Educatie fizica

Administrativ

Seturi specifice
desfasurarii
orelor de
educatie fizica
si sport
Camere
supraveghere
video
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Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

2.2.5. ANALIZA SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

 Scoala ofera conditii bune de studiu în vederea însusirii
meseriei alese, are sali de clasa, laboratoare, microferma
didactica, internat, cantina;
 Existenta in scoala a unui laborator de religie „capela”
unde se desfasoara activitati spirituale inalte;
 Existenta cabinetului de matematica si dotarea lui cu
„tabla smart”;
 Constituirea CEAC si elaborarea tuturor documentelor
necesare si a celor cerute de ARACIP;
 Elaborarea si revizuirea PAS;
 Utilizarea laboratorului informatizat pentru sustinerea
lectilor AEL;
 Perfectionarea cadrelor didactice pe domenii de
specialitate si de orientare scolara si consiliere;
 Existenta grupului ECO-SCOALA;
 Derularea proiectelor initiate de acest grup, sus mentionat,
si actiunile implicite in obtinerea obiectivelor stabilite;
 Gazduirea la nivelul scolii a unor activitati ale grupului
ECO-SCOALA cu participarea unor organizatii
nonguvernamentale, ISJBN si a consiliului local;
 Participarea în continuare la programul ”ECOȘCOALA”
unde a primit Certificat de participare la programul
mondial de ECO ȘCOALĂ.
 Participare la manifestările dedicate ”Zilei Euroene fără
autoturism” – 22 septembrie.
 Participare la acțiunile dedicate ”Zilei Europene a
mobilității” în 16-22 septembrie
 Participarea la activități desfășurate cu ocazia ”Zilei
Europene fără autoturism” – participarea la un concurs
organizat de Camera de Comerț - centrul
EUROPDIRECT – pe tema ”Săptămâna mobilității”
 Participarea la programul de reciclare a hârtiei (10,5
tone), PET-urilor (230 kg) și a fierului vechi (4-5 tone).
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 Distanta mai mare fata
de oras, desi pentru elevi
si cadre didactice avem
autobuze speciale pe
liniile 11, 12, 13 care
acopera
zonele
importante ale orasului;
 O parte din materialul
didactic existent este
depasit si insuficient;
 Potential
intelectual
modest al elevilor care
opteaza pentru meseriile
din scoala;
 Educatia precara pe care
o parte dintre elevi o
primesc in familie, multi
dintre ei provenind din
medii
defavorizate
social si neavand acces
la alte surse de educatie;
 Resurse
financiare
limitate
pentru
procurarea
unor
mijloace
didactice
moderne si asigurarea
unor posibilitati de
informare
(carti
si
reviste de specialitate);
 Slaba implicare a unor
parinti in activitatile
scolii,
dezinteresul
acestora
fata
de

 Participarea elevilor din școală la cursuri de formare”
Voluntariat cu și pentru tinerii bistrițeni”.
 Continuarea activităților ecoprotective.
 Ecologizarea permanentă a spațiilor din incinta unității
școlare și din împrejmuimi.
 Școala a primit ghidul ECOȘCOLILOR din România
unde este prezentat și Liceul Tehnologic Agricol,
Bistrița.
 Legătură permanentă cu Școala Verde cărora școala le
pune la dispoziție materiale.
 Succesul scolar se datoreaza disciplinei existente în
scoala, relatia profesor-elev creeaza un climat favorabil
procesului instructiv-educativ.
 La începutul anului şcolar s-au realizat documentele
specifice activităţii de planificare a activităţii educative:
Planul managerial al coordonatorului educativ, Programul
activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, Graficul
desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu
Consiliul Reprezentativ al părinţilor;
 S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au
elaborat programe de activitate ale acestora, s-au stabilit
responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care
se face evaluarea/feed-back-ul;
 Şedinţele comisiei metodice a diriginţilor s-au desfăşoară
lunar, pe baza unei tematici stabilite pe parcursul anului
şcolar;
 Se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de
elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;
 În general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu
particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale
elevilor;
 Se respectă planificările calendaristice, componentele şi
subcomponentele educaţiei, integrându-se noile tipuri de
educaţie ( pentru mediu, pentru sănătate, comunitară,
pentru cetăţenie democratică etc.);
 Activitatea cadrelor didactice se concretizeaza în
pregatirea si participarea elevilor la cursurile scolare,
finalizate prin obtinerea de mentiuni si premii la biologie,
chimie, horticultura, veterinar si industrie alimentara.
 Organizarea unor activitati extracurriculare
pentru
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pregatirea scolara si
profesionala a propriilor
copii;
 Insuficienta procedurilor
interne prin specificarea
celor mai frecvente
situaţii de aplicare şi
schematizarea
procedurilor
prin
algoritmizare;
 O mai buna colaborare
in relatia profesor-elev.























afirmarea elevilor in domenii artistice sau sportive
Asigurarea unui curriculum personalizat si flexibil,
orientat spre dobindirea de competente deosebite in
meseriile solicitate pe piata muncii
Realizarea si extinderea parteneriatelor cu agentii
economici locali si regionali
Realizarea si extinderea colaborarilor cu ONG-urile
locale: BENITA, CETIN, MORALIA etc.
Realizarea excursiilor in scop educativ cu un itinerar
prestabilit in vederea cunoasterii punctelor turistice
nationale cu valenta formativa.
Desfasurarea unor demersuri educative in cadrul orelor de
orientare si consiliere cu teme importante si adecvate
varstei adolescentei: prevenirea si combaterea consumului
de alcool, tutun si droguri; prevenirea violentei in scoala;
promovarea unui comportament fara risc in infectartea
HIV; circulatie rutiera, autocunoastere si dezvoltare
personala; planificarea carierei.
Punerea in folosita a laboratoarelor de biologie, fizica,
horticultura, chimie si de Cunoastere a automobilului.
Extinderea fondului de carte prin fonduri MECT;
Continuarea amenajarii spatiilor verzi prin plantarea de
arbori ornamentali, pomi fructiferi, flori, etc.
Utilizarea salii noi de sport in organizarea unor competitii
judetene si interjudetene;
Scoala dispune de 28 ha teren agricol.
Diversitatea de metode, mijloace şi acţiuni de promovare
a imaginii şcolii.
Existenţa în şcoală a tuturor documentelor curriculare
elaborate la nivel de trunchi comun si C.D.S. sau C.D.L.
Fundamentarea
planului
de
şcolarizare
pe
profil/domeniu/meserie raportat la resursele din reţea
Profesorii au documente de planificare la zi şi de calitate
buna, în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi
resursele disponibile şi ele sunt respectate calendaristic
Utilizarea de auxiliare curriculare în scopul sporirii
randamentului învăţării de către majoritatea cadrelor
didactice
Profesorii apelează în majoritatea cazurilor la experienţa
elevilor şi urmăresc latura aplicativa a învăţării
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 Atitudinea elevilor fata de educaţia pe care o funizează
şcoala este pozitivă, motivată şi responsabilă
 Cadrele didactice pregătite prin cursuri postuniversitare
manifestă creativitate în procesul didactic şi
profesionalism în managementul clasei
 În desfăşurarea procesului de predare, învăţare şi evaluare
se ţine cont de nevoile individuale ale elevilor, de stilul
propriu de învăţare al fiecăruia, de experienţa şi abilităţile
anterioare.
 Relaţiile interpersonale (profesori-elevi, directoriprofesori,
profesori-profesori,
profesori-părinţi)
favorizează un climat educaţional deschis şi stimulativ
 Este realizată informarea elevilor privind oportunităţile de
continuare a studiilor, precum şi monitorizarea evoluţiei
absolvenţilor.
 Se asigură promovarea de şanse egale pentru toţi elevii.
 Conţinuturile programelor de învăţare sunt adaptate la
aspiraţiile şi la potenţialul elevilor.
 Realizarea unui demers didactic eficient prin folosirea
unei game variate de strategii de predare şi învăţare,
precum şi prin utilizarea dotărilor de care dispune şcoala.
 Existenţa unui climat de muncă eficient.
 Rezultate deosebite obţinute de elevi la concursuri şi
olimpiade şcolare.
 Participarea la numeroase proiecte şi programe naţionale
şi internaţionale.
 Menţinerea unei colaborări eficiente cu agenţii economici
şi comunitatea locală.
 Calificările corespund cererii pieţei muncii.
 realizarea unui marketing educational care sa asigure
competitivitatea ridicata pe piata fortei de munca;
 dezvoltarea unei politici de resurse umane în care
personalul didactic sa parcurga toate etapele de formare
continua în scopul stabilizarii miscarii personalului;
 implicarea unitatii de învatamânt în formarea
profesionala continua - organizarea de cursuri de
calificare si reconversie profesionala la solicitarea
agentilor economici sau OJMPS;
 realizarea unor proiecte de parteneriat international;
 initierea unor activitati extracurriculare în domeniu de
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baza pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al
elevilor;
 Parteneriate sociale si contracte de colaborare cu agenti
economici, cu posibilitate de insertie pe piata muncii a
absolventilor.
 Imbunatatirea bazei materiale in domeniul mecanic
agricol prin achizitionarea unui tractor cu remorca si 4
utilaje noi care sa permita desfasurarea in bune conditii a
lucrarilor agricole de pe loturile didactice dar si
desfasurarea in buna regula a orelor de conducere tractor
din cadrul scolii profesionale de mecanici agricoli.
Oportunitati
 existenta unui cadru legal de obtinere a unor fonduri
extrabugetare care pot fi utilizate pentru dezvoltarea
si modernizarea bazei materiale a scolii. Mentionam
ca aceste fonduri ar putea proveni din
comercializarea produselor agricole sau de origine
animala pe care le-am produce pe loturile didactice
sau in microferma scolii;
 schimbarea mentalitatii elevilor privind meseria de
agricultor;
 relansarea in cadrul economiei nationale a
segmentului agricultura care va determina
dezvoltarea meseriilor de baza din acest domeniul:
mecanica auto, mecanica agricola, horticultura,
zootehnie, industrie alimentara, comert;
 posibilitatea elevilor de a accesa fonduri europene
din domeniul agriculturii, imediat dupa absolvirea
liceului si incurajarea acestora in activitati de
antreprenoriat;
 incheierea contractelor de parteneriat cu agenti
economici din domeniul mecanic, zootehnic si
horticol pe perioada scolarizarii precum si angajarea
in munca de catre acestia a absolventilor scolii
profesionale.
 mediatizarea scolii in mass-media ( presa,
televiziune) in vederea obtinerii unor informatii
reale si credibile despre liceul nostru si atragerea
elevilor dornici sa invete o meserie.
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Amenintari
 criza de popularitate prin
care trece învatamântul
agricol
datorita
contextului
socioeconomic
prin
care
agricultura
nu
este
suficient subventionata
 lipsa pietelor de desfacere
pentru produsele agricole
într-un sistem organizat,
lichidarea
agentilor
economici cu capital de
stat din agricultura, etc;
 lipsa
supravegherii
elevilor
datorita
numarului mare de familii
plecate la lucru in
strainatate avand drept
efect
negativ
asupra
psihicului
si
comportamentului
elevilor;
 mentalitatea
învechita
care mai persista în rândul
populatiei din mediul
rural legat de posibilitatea
exploatarii pamântului de

catre persoane neavizate
si
cu
mijloace
rudimentare;
 înfiintarea unei unitati cu
profil tehnologic similar
în zona;
 abandonul
scolar sau
reorientarea elevilor spre
unitati
scolare
mai
apropiate de domiciliu din
cauza conditiilor materiale
precare si a imposibilitatii
multor familii din mediul
rural de a
suporta
cheltuieleile
pentru
transport sau cazare în
internat;
 diminuarea finantarii din
bugetul local în conditiile
în
care
nu
se
reglementeaza sursele de
finantare pentru elevii
proveniti
din
altele
localitati.
 Rata somajului ridicata
 Scaderea
populatiei
scolare datorita declinului
demografic
 Piata muncii este prea
putin
previzibila
neexistand
programe
viabile pe termen lung.
 Perceptie sociala gresita
legata de finalitatea unei
astfel de institutii, bazata
pe criterii eronate si
depasite.
 Absenteismul
şi
abandonul şcolar în
creştere, în condiţiile în
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care actuala legislaţie nu
oferă cele mai eficiente
pârghii
pentru
prevenirea şi combaterea
acestui fenomen;
nivel scăzut al pregătirii
iniţiale a elevilor
populaţia
şcolară
provenită din familii cu
venituri mici;
dezinteresul manifestat
de majoritatea pãrinţilor
faţã de şcoalã;
migraţia părinţilor spre
ţările
europene
dezvoltate.

Optiuni strategice
 planificarea , coordonarea si controlul eficace al operatiunilor ;
 standarde de calitate si performante clare;
 comunicare, consultare si feed-back deschis si liber;
 rezolvarea rapida a conflictelor si nemultumirilor;
 lucrul in echipa, coordonare si cooperarea grupurilor de lucru;
 instaurarea unei discipline constiente in randul elevilor;
 crearea in scoala a unui climat de cooperare si intelegere intre manager- profesor,
profesor- profesor, profesor-elev, profesor- parinte;

 atragerea si sprijinirea unor categorii de elevi proveniti din familii defavorizate in
ceea ce priveste finalizarea studiilor;

 instaurarea unui climat destins prin schimbarea viziunii manageriale;
 achizitionarea unor soft-uri educationale;
 dezvoltare in cadrul CDL-urilor a unor optiuni agreate de elevi.
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2.2.6. REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE
NECESITĂ DEZVOLTARE
Obiectiv 1:
Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor.
Ţinta:
Reducerea cu 50% a absenţelor
Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor în anul 2016-2017 faţă de 2014-2015
Context:
Din analiza internă efectuată se constată că la Liceul Tehnologic Agricol, Bistrita au acces elevi ce provin atât din mediul urban cât şi din mediul
rural, băieţi şi fete, cu apartenenţă etnică şi religioasă diferită. Cadre didactice din şcoalã au participat la stagii de formare privind aplicarea metodelor de
Invăţare centrată pe elev.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/persoane Parteneri:
Cost:
Sursa de
obiectivului: (ceanume trebuie să se
(măsurabile)
carevor fi
responsabile
finanţare
întâmple?)
finalizate
Aplicarea chestionarelor prin care se Toţi elevii vor completa 1 octombrie
Diriginţii
vor stabili pentru toţi elevii şcolii, chestionarele privind
2015
stilurile individuale de Invăţare.
identificarea
Elaborarea
şi
implementarea
stilurilor individuale
strategiilor de Invăţare pentru a
de Invăţare
Extrabugetar
răspunde stilurilor individuale de
Invăţare, nevoilor, abilităţilor şi
gradului de motivare a fiecărui elev:
- programe speciale de recuperare Toţi elevii identificaţi
pentru elevii cu nivel scăzut al prin testele iniţiale, vor
Cadre didactice
pregătirii iniţiale,
beneficia de programe Permanent
Consiliul elevilor
- programe speciale de pregătire a speciale de pregătire
elevilor In vederea participării la
concursuri şi olimpiade şcolare
Diminuarea numarului de absente pana in Reducerea numarului de
Responsabilul
Extrabugetar
data de 01 iunie 2017 la toate disciplinele absente
in
urma
comisiei pentru
de invatamant.
informarii in scris a Iunie 2017
monitorizarea
Asigurarea accesului la o educatie de buna parintilor ai caror elevi
frecventei scolare
calitate pentru toti elevii scolii, atat la au
20
de
absente
Reprezentantul
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nivel liceal, postliceal cat si profesional.
Realizarea programelor de recuperare şi
consolidare a cunoştinţelor şi deprinderilor
acţionale, in scopul creşterii performantelor
si evitarii esecului scolar.
Asigurarea resurselor şi logisticii
prin:
 Continuarea
dotării
atelierelor
şcoală
cu
echipamente moderne
 Modernizarea spaţiilor de
cazare
 Dotarea
cantinei
si
spălătoriei cu echipamente
moderne

nemotivate.
O data pe luna parintii
vor fi invitati in scoala
pentru
informare
si
participare la orele de
consiliere.

Condiţii
optime
de
desfăşurare a activităţilor
didactice si asigurarea
bunelor conditii de
cazare si masă

comitetului de
parinti
Profesorii diriginti

Decembrie 2015

Decembrie 2015
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Primărie
Echipa managerialã a Agenţi
şcolii
economici

Finanţare
nerambursabilă
Extrabugetară

Obiectiv 2:
Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii
Ţinte:
Servicii de calitate oferite de şcoală
Formarea continuă cadrele didactice in vederea asigurării calităţii In educaţie şi flexibilităţii In formare profesională
Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ
Context:
Asigurarea calităţii in invăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii In educaţie, implică responsabilitat ea
şcolii pentru autoevaluarea activităţii In scopul identificării aspectelor care au nevoie de imbunătăţire.
Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predare – invatare - evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient
adaptate stilurilor individuale de invăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. Resursele materiale existente In şcoalã necesitã imbunãţãţiri. 30 % dintre
cadrele didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat i n şcoală este i m bu n at at i r e a bazei materiale.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
obiectivului: (ce anume trebuie să se
(măsurabile)
întâmple?)
Diseminarea informaţiilor privind
cadrul asigurării calităţii in educaţie cu
modificările legislative In vigoare
Proiectarea riguroasă a
tuturor
activităţilor la nivelul fiecărei structuri
funcţionale din şcoală
Realizarea planului operaţional
Planuri manageriale
privind asigurarea calităţii educaţiei
Evaluarea iniţială ( nevoile elevilor,
sprijinul necesar, stiluri de Invăţare,
cunoştinţ e, experienţă şi abilit ăţi
anterioare, cerinţ e de evaluare )
Realizarea
programelor
de
recuperare
şi
consolidarea
cunoştinţelor
şi
deprinderilor
acţionale, In scopul creşterii
performantelor si evitarii esecului
scolar;

Data până la
Persoana/persoane Parteneri:
care vor fi
Responsabile
finalizate
Decembrie –
CEAC
fiecare an scolar
Cadre didactice
Şefi comisii
metodice Şefi
compartimente
Consiliul de
Anual in luna
administraţie
octombrie
Comisia de
Obţinerea de informaţii
asigurare a calităţii
referitoare la nevoile de
instruire,
educaţie
şi Anual In luna
Cadre didactice
formare
octombrie
Iniţierea şi derularea unor
programe de consultaţii,
meditaţii
şi
pregătire Permanent
suplimentară/diferenţiată
Cadrele didactice
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Cost:

Sursa de
finanţare

Extrabugetare

Aplicarea de chestionare cadrelor
didactice, pentru identificarea nevoilor
de dezvoltare profesională
Cursuri de formare pentru Intreg
personalul didactic privind aplicarea
curriculum-ului, a metodelor de
Invăţare centrată pe elev şi a
metodelor alternative de evaluare;
Implementarea metodelor active de
Invăţare şi a metodelor alternative de
evaluare;
Adaptarea stilului de predare şi a
strategiilor la particularităţile şi
nevoile de Invăţare şi de comunicare
specifice grupurilor de elevi sau/şi
colectivului cu care se lucrează.
Diversificarea
şi
modernizarea
strategiilorde predare-Invăţare,
In
scopul :
-stimulării interesului elevilor pentru
studiu şi pentru disciplină;
-Incurajării şi aprecierii elevilor
pentru participarea directă şi activă la
desfăşurarea orelor didactice;
-valorificării cunoştinţelor de cultură
generală ale elevilor In predarea
noţiunilor specifice;
-dezvoltării
capacităţii
de
autoevaluare şi interevaluare a
performanţelor şi a atitudinii faţă de
profesor şi colegi,
-stimulării şi valorificării spiritului
competiţional şi potenţialului creativ
al elevilor .
- Desfãşurarea lecţiilor In sistem AEL;

60 % din personalul
didactic participă la
cursurile organizate pe
metode active de Invăţare
şi a metodelor alternative
de evaluare

90 % din cadrele
didactice aplicã
metodele active de
predare-invãţare
20% din conţinuturile
programei şcolare sunt
predate cu ajutorul softului specializat -AEL
80% din personalul
angajat
In servicii de secretariat

Anual in
septembrie

Anul şcolar
2015-2016
2016-2017

Permanent

Responsabilul
cu
perfecţionarea
cadrelor
didactice

Echipa managerialã
a şcolii
ISJ-Bistrita
Echipa managerialã
a
Şcolii
Responsabilii
comisiilor
metodice

Echipa managerialã
a
şcolii
Bibliotecarul şcolii

Permanent
Permanent

Toate cadrele
didactice
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IŞJ – Bistrita
CCD- Bistrita

Obiectiv 3:
Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera
Ţinte:
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor In 2017 cu minim 30% comparativ cu 2015
Reducerea abandonului şcolar cu 20% In 2017 faţă de nivelul anului 2015 şi a pierderilor de elevi
Context:
Din analiza internă reiese că In acest moment In structura educaţională a şcolii există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi informare
a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând cont de capacităţile
elevului) care ofertă educaţională este mai potrivită, care sunt orientările Inregistrate pe piaţa muncii.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie să
se întâmple?)

Rezultate
aşteptat
(măsurabile)

Implicarea activă a psihologului şcolar Reducerea absenteismului
şia
diriginţilor
In
combaterea şi a abandonului şcolar
absenteismului, a delicvenţei şi a
actelor de indisciplină

Data până la
care vor fi
finalizate
Permanent

Persoana/145anage
ri responsabile
Psiholog şcolar
Consilier educativ
Consiliul elevilor
Diriginţi

Parteneri:

Parteneri
sociali

Lunar
Consiliere
elev-părinte
privind
creşterea
interesului
acordat
procesului instructiv- educativ şi
alegerea carierei
Realizarea orientării şcolare prin
lecţii vizită

Pãrinţi
Furnizarea datelor legate
de cerere şi tendinţele
Inregistrate pe piaţa forţei
de muncă

Semestrial

145

Diriginţii

Centru de
asistenţã
psihopedagog
icã Agenţi
economici

Cost:

Sursa de
finanţare

Obiectiv 4:
Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii, implicarea activã a agenţilor economici, pãrinţilor, instituţiilor şi autoritãţilor
locale în formarea profesionalã a elevilor şi a adulţilor
Ţinte:
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor In 2015 cu minim 30%
Realizarea clasei de postliceal Tehnician controlul calitatii produselor alimentare – infiintarea clasei postliceale incepand cu anul scolar 2016-2017
Cont
ext:
-Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să
Inregistreze creştere economică reală In intervalul de timp 2015-2018. Este cazul domeniilor: agricultura, turism, industrie alimentara si mecanica
agricola. Şcoala dispune de resurse umane şi materiale necesare formării tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate.
Parteneriatele dezvoltate In ultimul an au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii. Calificarea
Tehnician in controlul produselor agro-alimentare ofera elevilor oportunitatea de a efectua o serie de analize pentru stabilirea calității materiilor prime și
materialelor, semifabricatelor și a produselor finite conform standardelor în vigoare; interpretarea schemelor de fabricație a produselor alimentare;
pregătirea utilajelor, instalațiilor, instrumentelor și aparaturii de laborator folosite în procesul tehnologic; inregistrarea și prelucrarea informațiilor specifice
proceselor tehnologice de obținere a produselor alimentare; respectarea măsurilor de protecția muncii, igiena și protecția mediului în unitățile de industrie
alimentara și în laboratoarele de specialitate
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate
Data până la
Persoana/persoane
Parteneri:
Cost
Sursa de
obiectivului: (ce anume
aşteptate
care vor fi
responsabile
:
finanţar
trebuie să se întâmple?)
(măsurabile)
finalizate
e
Elaborarea şi implementarea - Procent ridicat de
Echipa managerialã a
Agenţii
Extrabugetar
unei proceduri de identificare absolvenţi care Işi
şcolii, Consiliul de
economici cu care
a cererilor de pe piaţa muncii, găsesc un loc de muncă
administraţie
şcoala derulează
inclusiv a meseriilor nou
In domeniul de
parteneriate AJOFM
solicitate şi a meseriilor
calificare absolvit;
nesolicitate
- Rata de succes a
Sfârşitul anului
acestora calculată pe
şcolar
Departament
fiecare calificare in parte
marketing
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Elaborarea planului de
şcolarizare 2016-2017 In
corelaţie cu cererile pieţei
muncii. Organizarea unei
sesiuni de informare privind
abilităţile cheie pentru agenţi
economici-parteneri
Întocmirea planului
operaţional pentru activităţi
de tranziţie de la şcoală la
locul de muncă
Constituirea unor echipe
mixte şcoală- agent
economic, şcoalăuniversităţi pentru
Inregistrarea şi urmărirea
situaţiei absolvenţilor şcolii
timp de 1 an după angajare
sau după admitere In
Invăţământul superior.
Realizarea clasei de
invatamant postliceal si
urmărirea situaţiei
absolvenţilor şcolii
postliceale timp de 4 ani
dupa finalizarea studiilor
urmand traseul lor spre
angajare sau spre admitere
In Invăţământul superior.

Cel puţin 10 parteneri
economici participă la
sesiunea
de
informare.

Anual luna
septembrie

Inserţie profesională

Anual

Cel puţin 95% rată de
succes pentru fiecare
calificare la 1 an de la
angajare şi pentru cei
care continuă studiile

Anual, luna 09

Continuarea dotarii
laboratorului de industrie
alimentara
Inserţie profesională

Anual

Departamentul de
marketing

Echipa managerială

Consiliul de
Administraţie

Echipa managerială
Dirigintii
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10 parteneri
economici
importanţi, ISJ,
responsabilii
comisiei metodice

Extrabugetar

Agenţii
economici
parteneri
Parteneri economici
angajatori, ,
Consiliul elevilor
Asociaţia
Comitetului de
Părinţi, universităţi

Agenţii
economici
parteneri

Extrabugetar

Extrabugetar

Obiectiv 5:
Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă pentru dezvoltarea resurselor umane
Ţinte:
Realizarea unor programe pentru adulţi pentru calificărea lucrator in agricultura
Context:
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să inregistreze o
creştere economică reală in intervalul de timp 2011-2017. Este cazul domeniilor: agricultura, mecanică agricola, industrie alimentara, apicultura. Procesul de
tranziţie la economia de piaţă a condus la migraţia masivă a forţei de muncă către ţările U:E. Lipsa forţei de muncă calificată a determinat agenţii economici să
lucreze cu personal necalificat.
Acţiuni pentru

Rezultate aşteptate

Data până

Persoana/persoane

atingerea obiectivului:

(măsurabile)

la care vor

responsabile

Parteneri:

unei proceduri de identificarea
cererilor de formare a adulţilor
de pe piaţa muncii,

Nr. ridicat de solicitări

Echipa
Anual

managerialã
Consiliul de

luna
decembrie

Agenţii
economici
parteneri

administraţie

AIMM/CNIPM

Departament

M R –AJOFM

marketing

Bistrita
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Sursa de
finanţare

fi finalizate
Elaborarea şi implementarea

Cost (lei)

Extrabugetară

Obiectiv 6:
Implicarea în activitati de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate c u s c o l i d i n t a r i e u r o p e n e
Ţinte:
Creşterea cu 2% a numărului de proiecte aprobate In anul 2017
Context:
În condiţiile In care integrarea In Uniunea Europeană este o opţiune strategică pentru România, iar Invăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă
influenţelor şi oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul
valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare In limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune In viaţa culturală,
socială, şi economică a României şi altor ţări europene.
Acţiuni pentru
atingerea
obiectivului:

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până
la care vor
fi finalizate

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri:

Cost (lei)

Sursa de
finanţar
e

Şcoli europene

-

-

Realizarea de parteneriate cu
şcoli din ţări europene

Realizarea unui parteneriat

Martie 2015

Directorul şcolii
Profesori implicati in
proiecte europene

Monitorizarea proiectelor
aflate in derulare

Atingerea indicatorilor de
realizare ai fiecărui proiect.

Conform
perioadei de
derulare a
proiectelor

Comisia pentru
Şcolile europene
parteneriate şi proiecte Partenere in
europene
proiecte

Implicarea şcolii în realizarea
de proiecte Leonardo,
POSDRU

Scrierea şi depunerea a câte unui
proiect din fiecare categorie

Conform
apelurilor

Comisia pentru
parteneriate şi
proiecte europene
Consiliul elevilor
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Şcoli
europene
Agenţi
economici
ONG uri

Conf.bugetelor
de proiecte

-

Finanţări
europene
Cofinanţări
din surse
proprii
-

Partea a 3-a
PLANURI OPERAŢIONALE
3.1. PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2015-2018
OBIECTIV STRATEGIC 1
SISTEM DE INVATAMANT COMPATIBIL CU NORMELE U.E.

PLAN OPERATIONAL NR. 1
CRESTEREA CALITATII IN DOMENIUL EDUCATIEI SI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR EDUCATIONALE IN LICEUL
TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA
ACTIUNEA

1.
Analiza
nevoilor
educationale ale populatiei
scolare: adaptarea ofertei
curriculare a scolii la acestea
precum si imbunatatirea
calitatii
procesului
instructiv-educativ

REZULTATE
ASTEPTATE

COMPARTIM
ENTUL
RESPONSABI
L

Identificarea corecta Echipa
a cerintelor populatiei manageriala
scolare
Responsabilii
Atragerea unui nr.cat de arii
mai mare de elevi in curriculare
clasa a IX a

RESURSE
MATERIALE

Tabele cu nr. de
elevi existenti in
clasa a VIII de la
toate
scolili
generale
din
judet
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FINANCI
ARE

UMANE

Cadre
didactice

ORIZONT
DE TIMP

Septembrie
2015 / 2016

MOD DE
EVALUARE

Propuneri la
oferta
educationala
pentru anul
scolar 20162017 / 20172018

invatamant liceal si
invatamant
profesional datorita
ofertei educationale

Contacte directe
cu directorii
scolilor generale

2.
Evaluarea modului in Dezvoltarea
Echipa
care proiectarea curriculara se deprinderilor,
manageriala
adapteaza
nevoilor
de abilitatilor, aptidinilor
instruire/ educatie ale elevilor
Responsabili
elevului
de arii
curriculare

Programe scolare
Orele de
instruire practica

Responsabili
CEAC
3.
Verificarea
Progresul elevilor
administrarii testelor initiale realizat pe parcursul
si valorificarea rezultatelor unui an scolar
acestora

Sefii de arii
curriculare
Responsabili
CEAC

Cadrele
didactice
din Liceul
Tehnologic
Agricol
Bistrita

Noiembrie
2015 /2016

Continutul
programelor
scolare se pliaza
pe cerintele
agentilor
economici

Anul scolar
2015-2016 /
2016-2017

Baza de date cu
elevii care
inregistreaza
progrese

Anul scolar
2015-2016 /
2016-2017

Teste initiale

Anul scolar
2015-2016 /

Promovabilitate
la examenul de

Parteneri
economici
Tehnica IT
Copiator
Imprimanta

Cadre
didactice
Elevi

Hartie
4.
Initierea
unor Cresterea calitatii
demersuri transcurriculare
actului educational

5.
conform

Pregatirea elevilor Cresterea procentului
standardelor de promovabilitate –

Responsabilii Timp pentru
de arii
organizare,
curriculare
corelarea temelor

Cadre
didactice

Echipa
manageriala

Cadrele
didactice,

Programe scolare
Rapoarte de
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elevi

Teste de
progres

curriculare
stipulate
programele scolare.

in examene de
certificare a
calificarilor
profesionale,
examenul de
absolvire a
bacalaureatului

Responsabilii analiza
de arii
curriculare

Elevi

2016-2017

certificare a
calificarilor
profesionale
93%
Promovabilitate
la examenul de
bacalaureat in
anul scolar
2014-2015 a
fost de 37% ,cu
10 % mai mult
decat in anul
precedent

Noiembrie
2015 / 2016

Respectarea

Responsabilii
CEAC

6. Asigurarea functionarii
Existenta rapoartelor
efective a structurilor
si a documentelor
decizionale (consiliul scolii) si
a structurilor subsistemice (
consiliile consultative, grupuri
de lucru, comisii metodice,
consiliul elevilor), precum si a
comisiei pentru evaluarea si
asigurarea calitatii din
unitatile scolare

Echipa
manageriala

Documente
curriculare,

Cadre
didactice

Responsabili
CEAC

legislative,

Elevi

7. Organizarea evaluarilor
interne ( evaluare de process,
feedback, autoevaluare) si

Echipa
manageriala

Existenta rapoartelor
si a documentelor
intocmite de comisia

ROI

studii,

Proceduri
operationale

chestionare

Documente
curriculare.
legislative,
152

ROFUIP

Comisia
CEAC

Sem I

Raport anual de
evaluare interna

realizarea unor diagnoze
obiective pe care sa fie
fundamentate proiectele
scolii( raportul anual de
evaluare interna a calitatii
trebuie sa vizeze aspect
cantitative si calitative ale
aplicarii planului de asigurare
a calitatii in scoala, precum si
un set de propuneri pentru
imbunatatirea continua a
indicatorilor de performanta)

CEAC

Responsabili
CEAC

studii, rapoarte,
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Sem II

a calitatii

PLAN OPERATIONAL NR. 2
ADAPTAREA PLANULUI DE SCOLARIZARE LA REALITATILE ECONOMICE SI SOCIALE
ACTIUNEA

Consultarea
reprezentantilor
Consiliului Local ce
fac parte din C.A al
scolii,
analiza
PRA-ului, a PLAIului in legatura cu
noi strategii de
dezvoltare a scolii
noastre
1.

Punerea in
discutie in CP a
planului de
scolarizare pentru
anul scolar 20162017
2.

REZULTATE
ASTEPTATE
Realizarea unei
viziuni pe
termen mediu cu
privire la
strategiile de urmat
în vederea
integrării liceului
între unităţile de
referinţă în
pregătirea forţei de
munca si
promovarea unor
domenii de
calificare cerute pe
piata muncii
Avizarea in CP a
proiectului planului
de scolarizare pe
anul scolar 20162017

COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL
Echipa manageriala

Echipa manageriala
Responsabili arii
curriculare

RESURSE
MATERIALE FINANCIARE

UMANE

PLAI, PRAI,
PAS;

Cadre
didactice

Chestionare,
sondaje,.

Membrii
AJOFM

Proiectul
planului de
scolarizare
pentru anul
scolar 20162017

Proiectul
planului de
scolarizare
pentru anul
scolar 20162017
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ORIZONT
DE TIMP

MOD DE
EVALUARE

Sem I 2015

Viza
reprezentantilor
CL . al scolii
Cresterea
gradului
de
insertie scolara
si profesionala
a absolventilor
Realizarea de
parteneriate cu
AJOFM pentru
urmarirea
parcursului
absolventilor

Conform
calendaului
de admitere
2016

Analiza
premiselor de
fundamentare a
planului de
scolarizare pentru
anul scolar 20162017 si aprobarea
in cadrul CA a
planului de
scolarizare pentru
anul scolar 20162017
3.

Avizarea in CA a
proiectului planului
de scolarizare
Realizarea
proiectului
planului de
şcolarizare pentru
anul şcolar 2016 –
2017

Echipa manageriala
Responsabili arii
curriculare

Transmitere Aprobarea planului
a catre ISJBN spre
de scolarizare
aprobare a
proiectului planului
de scolarizare

Echipa manageriala

Incheierea
conventiilor cadru
cu agentii
economici la care
elevii sa efectueze
stagiile de practica

Echipa manageriala

5.

Inregistrarea unui
numar de cate 30 de
elevi in conventiile
cadru pentru fiecare
calificarile stabilita
in planul de
scolarizare 20162017

Cadre
didactice
Elevi

Sondaje
Conform
calendaului
de admitere Chestionare
2016

Potentialul de
pregatire al
liceuluidotarea cu Sali
de clasa,
laboratoare
tehnologice,
ateliere scoala

Realizarea analizei
de perspective
privind scolarizarea
pana in 2018

4.

Cifra de
scolarizare de
la clasele a
VIII a

Serviciul secretariat

Responsabili CEAC
C.A

Proiectul
planului de
scolarizare

Formulare
tipizate pentru
incheierea
conventiilor
cadru

Responsabil aria
““Tehnologii”
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Februarie

Informare CL.
Si CA

2016

Resurse extrabugetare

Sem II
2016

Cresterea cu 30
% a nr. de
conventii cadru
incheiate in
anul scolar
2015-2016

Actiuni de
popularizare a
planului de
scolarizare

Atragerea unui nr.
Cat mai mare de
elevi absolventi de
scoli generale

Echipa manageriala

Includerea
in profilul actual al
scolii a unei scoli
postliceale cu o
mare viziune spre
viitor Tehnician
controlul calitatii
produselor agroalimentare

Aprobarea planului
de scolarizare
incluzand clasa de
postliceal

Echipa manageriala

Efectuarea
demersurilor in
vederea obtinerii
autorizatiei de
functionare
provizorie la scoala
postliceala

Obtinerea
autorizatiei de
functionare
provizorie in urma
monitorizarii

6.

7.

8.

Membrii CA si CEAC
Cadrele didactice

Responsabili CEAC

Brosuri,
pliante

Resurse
extrabugetare

Proiectul
planului de
scolarizare

C.A
Responsabil aria
““Tehnologii”

Echipa
manageriala

Februarie
2016

Membrii
CEAC

Responsabil aria
““Tehnologii”

Responsabili CEAC

Februarie –
mai 2016

Vizite de
informare

C.A

Echipa manageriala

Cadre
didactice

Responsabil
aria
““Tehnologii”
Realizarea
documentatiei
necesare
obtinerii
autorizatiei de
functionare
provizorie

Resurse
extrabugetare

Echipa
manageriala

Bugetul local

Cadre
didactice
Membrii
CEAC
Responsabili
arii
curriculare
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Februarie
2016

analiza cifrei
de scolarizare
de la inceputul
anului scolar
2016-2017

Pozitionarea
liceului intr-o
strategie cu
viziune
deschisa spre
formatul
european al
invatamantului
agricol

Nota: În conformitate cu prognozele din PRAI-urile şi PLAI-urile regionale, industria alimentară reprezintă o prioritate naţională, avânduse în vedere intensificarea şi eficientizarea controlului calităţii şi salubrităţii produselor alimentare, în vederea protecţiei stării de sănătate a populaţiei.
Calificarea Tehnician in controlul produselor agro-alimentare ofera elevilor oportunitatea de a efectua o serie de analize pentru stabilirea
calității materiilor prime și materialelor, semifabricatelor și a produselor finite conform standardelor în vigoare; interpretarea schemelor de fabricație a
produselor alimentare; pregătirea utilajelor, instalațiilor, instrumentelor și aparaturii de laborator folosite în procesul tehnologic; inregistrarea și
prelucrarea informațiilor specifice proceselor tehnologice de obținere a produselor alimentare; respectarea măsurilor de protecția muncii, igiena și
protecția mediului în unitățile de industrie alimentara și în laboratoarele de specialitate.
Aceasta calificare vine in completarea specializarii Tehnician analize produce alimentare obtinute in liceu, atat pentru absolventii din
domeniul industriei alimentare cat si pentru ceilalti absolventi. Prin parcurgerea acestei calificari elevii vor dobandi o serie de competente specifice de
specialitate utilizando-se diverse strategii didactice in activitatea instructiv-educativa prin stimularea diversificării sortimentelor de produse alimentare,
în concordanţă cu cerinţele consumatorilor; susţinerea retehnologizării şi modernizării capacităţilor private şi sprijinirea realizării de noi capacităţi de
către întreprinzătorii privaţi din ţară şi, în mod deosebit atragerea investitorilor străini, care să asigure realizarea de produse alimentare competitive;
asigurarea stării de sănătate a consumatorilor prin aplicarea unui sistem de control al calităţii eficient, în conformitate cu standardele UE;
conştientizarea populaţiei şi educarea acesteia în scopul adoptării unei alimentaţii sănătoase.
Calificarea Tehnician controlul calităţii produselor agro-alimentare vine în sprijinul celor prezentate mai sus ca o necesitate a pregătirii
tinerilor care vor să se integreze pe piaţa muncii în domeniul industriei alimentare.
Această calificare permite absolvenţilor să desfăşoare activităţi complexe, care implică planificarea, monitorizarea şi înregistrarea datelor în
vederea asigurării calităţii produselor alimentare.

157

PLAN OPERATIONAL NR. 3
DESCENTRALIZAREA
ACTIUNEA

REZULTATE
ASTEPTATE

Implementare Respectarea
a curriculumului
cerintelor
national
curriculumului
national
1.

COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL
Director
Responsabilii
comisiilor metodice
Cadre didactice

RESURSE
MATERIALE FINANCIARE
programe
scolare

UMANE

ORIZONT
DE TIMP

MOD DE
EVALUARE

Cadre
didactice

15
septembrie
2015 si
permanent

Analize in fise
de asistenta /
interasistenta

Cadre
didactice
catedra
Tehnologii

15
octombrie
2015

Analiza in CA
si CP

manuale
manuale
auxiliare
suporturi de
curs
carti de
specialitate
biblioteca
virtuala

Alcătuirea
programelor,
a suporturilor de curs
pentru CDL ţinând
cont de planul de
scolarizare,de
2.

Realizarea CDL
-urilor
Aprobarea de
ISJ BN

Director adjunct
Responsabilul comisiei
metodice “Tehnologii”

Programe
scolare
Materiale
informative
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specificul
specializarii, de
nevoile de pregatire
a agentilor
economici, PLAI,
PAS.
Realizarea
schemelor orare
3.

Selectarea
manualelor
4.

Perfectionare
a tuturor cadrelor
didactice
5.

Cadre didactice

Auxiliare
Suport de curs
PLAI
PAS

Orar profesori
cultura generala
Orar profesori
specialitati
Orar- seviciul
pe scoala
Orar practica
comasata
Alegerea
manualelor
potrivite care sa
corespunda
nivelului de
preagtire a
elevilor si
efectuarea
comenzii
Monitorizarea
realizarii unui
numar minim de
credite de catre
fiecare cadru
didactic

Director adjunct

Echipament
IT.

Septembrie
2015

Respectarea
planului de
incadrare

Programe

14
septembrie
2015

Analiza in
cadrul ariilor
curriculare

Sem I

Realizarea
bazei de date
privind
dezvoltarea
profesionala
pentru toti
angajatii

Comisia de intocmire a
orarului

Responsabilii ariilor
curriculare

Oferte scolare
biblioteca

Cadre didactice
Bibliotecar
Director
Responsabilul cu
dezvoltarea profesionala

Cursuri de
perfectionare
Grade
didactice
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6.Elaborarea
proiectului de
incadrare

Recrutarea ,
selectia,
normarea,
salarizarea si
angajarea

Director
Secretariatul

Cursuri de
reconversie
profesionala

Sem II

Planul de
scolarizare

Analiza in CA
Conform
calendarului
din
metodologia
de miscare
lunar

Analiza in CA

Conform
unui grafic

Informare in
CA si CP

permanent

Informare in
CA si CP

Contabilitatea

Acordarea de Stimularea si
stimulente si
penalizarea
penalizari
personalului in
conditiile
reglementarilor
in vigoare

Echipa manageriala

procedura

Realizarea
indrumarii si aplicarea
sistemului de control
managerial intern

Comisia SCIM

procedura

6.

7.

Asigurarea
conditiilor de igiena si
de securitate a muncii
specifice unitatii
8.

Cuantificarea
indeplinirii
sarcinilor
fiecarui
compartiment/
activitate in
vederea
eficientizarii
Functionarea in
bune conditii a
procesului
instructiv

Cadre
didactice
Personal
auxiliar
Personal
nedidactic

Echipa manageriala

Avize de
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Cadre
didcatice

scolare

educativ

Responsabil Comisia
SSM

functionare

Elevi
Personal
auxiliar
Personal
nedidactic

Elaborarea
proiectului de buget
pe baza PAS si
realizarea executiei
bugetului aprobat
conform prevederilor
legale din Codul
Fiscal
9.

Asigurarea
Director
dezvoltarii
Contabil
resurselor din
venituri proprii
si utilizarea
judicioasa a
acestora
Exercitarea
avizarii Control
Financiar
Preventiv pentru
toate
operatiunile
efectuate:
realizare de
venituri,
cheltuieli
bugetare
Protejarea si
utilizarea
eficienta a
patrimoniului

Proiectul de
buget
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Resurse
bugetare

Informare /
Conform
calendarului avizare in CA

PLAN OPERATIONAL NR. 4
ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT (PENTRU SCOALA, PE COMISII SI COMPARTIMENTE)
ACTIUNEA

REZULTATE
ASTEPTATE

COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL

RESURSE
MATERIALE FINANCIARE UMANE

ORIZONT
DE TIMP

MOD DE
EVALUARE

1 Formare
pentru directorii
scolii

Participarea la cercurile Echipa manageriala
cu directorii
Studiul individual
pentru dezvoltare
profesionala

cursuri de
formare in
domeniul
managementului

Directorii

Adeverinte,
Conform
calendarelor certificate de
absolvire

2.Formare
pentru sefii
comisiilor
metodice

Parcugerea cursurilor
oferite de CCD
Participarea la cercuri
metodice judetene
Studiul individual
pentru dezvoltarea
profesionala
Organizarea bazelor de
date , elevi, profesori
personal auxiliar si
nedidactic
Stabilirea fluxurilor
verticale si orizontale de
informatii
Anexarea la ROI a unor
proceduri

Directorul

Carti

Responsabilii ariilor
curriculare

Cursuri de
perfectionare

Cadre
didactice

Adeverinta de
Conform
calendarelor formare

Echipa manageriala

Calculator

Secretariat

Aplicatii
pentru
intocmirea
bazelor de
date

3. Organizarea
activitatilor in
scoala pentru a
raspunde
cerintelor

Informatician
Membrii CEAC
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15 oct 2014

Avizare in CP,
aprobare in
CA, afisare

standardizate:procesarea
informatiilor M.E C. D.,
ISJBN,arhivarea
documentelor PSI,
concedii
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PLAN OPERATIONAL NR. 5
PROMOVAREA PARTENERIATULUI SCOALA – COMUNITATE LOCALA
ACTIUNEA

1 Asigurarea
prezentei in CA ai
reprezentantilor
comunitatii locale,ai
parintilor, ai
partenerilor
economici

REZULTATE
ASTEPTATE
Implicarea
acestora va duce
la o mai buna
promovare a
imaginii scolii

COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL
Echipa manageriala

RESURSE
MATERIALE

FINANCIARE UMANE

Proces verbal

ORIZONT
DE TIMP

MOD DE
EVALUARE

Sept 2015

Constituirea
CA

Sem I

Fise de
evaluare, feedback, fise de
observatii

Consilier educative
Membrii CEAC
Dirigintii
Membrii Consiliului
parintilor

2. Armonizarea CDLurilor unitatii scolare
cu oportunitatile
oferite de
comunitatea locala

3.Realizarea
parteneriatelor in
legatura cu

CDL-uri care
reflecta
realitatea locala
Parteneriate
incheiate intre
scoala si agenti
economici

Echipa manageriala

Programe

C.A .

Conventii
cadru

Semnarea
contractelor de
colaborare,

Responsabilul aria
curriculara “Tehnologii”

Agenti economici

Cadre
didactice
Elevi

Sem II

Responsabilul ariei
curriculara “Tehnologii”
Conventii
cadru
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Cadre
didactice

Anul scolar Conform
2015-2016 graficului de
pratica

desfasurarea instruirii
practicii comasate

4.Dezvoltarea si
mentinerea legaturii
liceului cu partenerii
educationali locali
(biserica, cabinet
medical, institutii de
cultura, politie,
pompieri, ONG-uri,
parinti, primarie)
3.
Personalizare
a liceului prin :
slogan, insigna,
misiune, viziune.

stabilirea
tutorilor de
instruire pratica
pentru realizarea
SPP-urilor
Contracte de
parteneriat

Orarul de
practica
Plan de
invatamant
Echipa manageriala
CA

Graficul
sponsorizari
activitatilor
extrascolare si
extracurriculare

comasata

Elevi
Agenti
economici

Elevi
Profesori,
parinti

Anul scolar Activitati
2015-2016 desfasurate
Programe in
derulare

Parteneri

Recunoasterea
liceului nostru
cu ajutorul
elementelor
personalizate

Echipa manageriala
CA

Pliante, articole Resurse
publicate,
bugetare si
brosuri
extrabugetare

Dirigintii

Profesori
Elevi

Septembrie
2015

Parinti
Anul scolar Nr. buletine

4.
Actiuni de
promovarea a
valorilor scolii in
cadrul comunitatii cu
elemente de cultura
expresiva

Identificarea
liceului prin
actiunile
derulate cu
specific popular.

Consilierul educativ

Articole
publicate in
presa, emisiuni
la radio si la
TV
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2015-2016

informative
Nr. articole
presa

5.
Initierea si
derularea unor
programe de ajutorare
a familiilor aflate in
situatii dfinanciare
dificile ( asigurarea
unei mese de pranz
elevilor proveniti din
familii nevoiase)

Impact pozitiv
asupra acestor
categorii de
elevi.

Consilierul educativ
Burse sociale,
rechizite,
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Anul scolar Nr. familii
2015-2016 beneficiare

PLAN OPERATIONAL NR. 6
COMPARTIBILIZAREA SISTEMULUI EDUCATIV NATIONAL CU SISTEMELE EUROPENE DE EDUCATIE
ACTIUNEA

REZULTATE
ASTEPTATE

1 Pregatirea elevilor in
Gradul de satisfacere a
sensul dezvoltarii personale nevoilor individuale de
si al insertiei pe piata
pregatire

2. Monitorizarea
preocuparii personalului
didactic pentru utilizarea
strategiilor de invatare care
faciliteaza dezvoltarea
gandirii critice a elevilor,
capacitatea de aplicare /
transfer de informatii
3.Popularizarea experientei
cadrelor didactice care au
beneficiat de un program
European de formare
profesionala

COMPARTIM
RESURSE
ENTUL
MATERIALE
FINA
RESPONSABI
NCIA
L
RE
Echipa
manageriala,
responsabilii
ariilor
curriculare
Echipa
manageriala
Responsabili
CEAC
Sefii ariilor
curriculare

Crearea unei baze de
date cu personalul
didactic si rezultate
obtinute de catre
acestia pe parcursul
unui an scolar in ceea
ce priveste aplicarea
diverselor strategii de
invatare
Schimb de experienta,
Responsabil
accesarea unor astfel de programe
programe, implicarea
profesorilor

UMANE

ORIZONT
DE TIMP

MOD DE
EVALUARE

Teste de
personalitate
Teste de
aptitudini

Elevi
Cadre
didactice

Anul scolar
2015-2016

Instrumente de
evaluare- teste

Timp.
Instrumente de
evaluare

Cadrele
didactice,
ingineri,
maistri

Anul scolar
2015-2016

Teste de
cunostintele,
deprinderile
abilitatile
elevilor

Suporturi de
curs, pliante,
buletime
informative

Cadrele
didactice,
ingineri
maistri

Anul scolar
2015-2-16

Diseminarea
materialului
Nr. schimburi
de experienta

167

OBIECTIV STRATEGIC 2
SANSE EGALE LA EDUCATIE
PLAN OPERATIONAL NR. 7
FORMAREA ELEVILOR PENTRU TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA
7.1. CORELAREA OFERTEI EDUCATIONALE LA NEVOILE AGENTILOR ECONOMICI DIN ZONA BISTRITA
ACTIUNEA

1.
Identificar
ea agentilor
economici din
zona, potentiali
parteneri si
incheierea
protocoalelor de
colaborare cu
acestia.

REZULTATE COMPARTIMENTUL
ASTEPTATE
RESPONSABIL
Cresterea
numarului
contractelor de
parteneriat si a
partenerilor
economici

RESURSE
MATERIALE FINANCIARE UMANE

Echipa manageriala
Catedra tehnologiiingineri, maistri

Cerere de
solicitare
fise de
conventii
cadru
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Agenti
economici,
ISJ

ORIZONT
DE TIMP
Sept 2015

MOD DE
EVALUARE
Exista un
sistem de
informare a
factorilor
interesati
interni si externi
Informatiile sunt
exacte,
actualizate si
pastrate in
conditii de
siguranta si
confidentialitate,
pot fi inspectate
si revizuite in
mod repetat.

2.Intocmirea unor
materiale de
invatare - evaluare

3. Intocmirea
graficului de
practica

4.Repartizarea
elevilor la agentii
economici

Realizarea
CDL
Adaptarea
ofertei
educationale la
piata muncii

Cadre didactice –
ingineri, maistri
Agenti economici

Fise de lucru
Fise de
observatie

Graficul
Comisia de intocmire a
demonstrează
orarului de practica
angajamentul
de a pune
elevii
pe primul loc şi
de a răspunde
nevoilor lor
într-un mod cât
mai flexibil cu
putinţă în ceea
ce priveşte
participarea lor
la procesul de
instruire
practică
Elevii au acces
la resursele de
invatare
(echipamente,
materiale,
spatii de
specialitate),

Sef aria curriculara
Tehnologii

Elevi

Elevi,
Ingineri
Maistri
Agentii
economici

Orar de
practica
Planificari
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Elevi
Agentii
economici

1 oct . 2015 CDL-urile
raspund
cerintelor atat
programelor
scolare cat si
agentilor
economici
Sept. 2015 la întocmirea
graficului se ţine
cont de nevoile,
interesele şi
caracteristicile
elevilor, agenţ
ilor economici
şi a şcolii;

In functie
de graficul
de instruire
practica

Instruirea
practica se face
la agentii
economici
Conditiile de
munca si
mediul de

5. Coordonarea
activitatii de
instruire practica

care raspund
nevoilor lor si
care sunt
adecvate unei
pregatiri de
specialitate
Instruirea si
monitorizarea
elevilor se face
de catre scoala
si de catre
agentii
economici

invatare sunt
eficace si
asigura relatii de
lucru bune

Maistri si inginerii de
specialitate

Planificari
calendaristice
semestriale si
anuale

Agentii
economici

Pe tot
parcursul
anului

Agentii
economici

La sfarsitul
parcurgerii
fiecarei
unitati de
competenta

Programele
scolare
CDL-uri

6. Aplicarea fiselor
de evaluare

Creste
procentul
elevilor care
isi dobandesc
competente
conform SPP

maistri si inginerii care
predau materii de
specialitate
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planificarea şi
proiectarea
activităţilor de
instruire practică
sunt în
concordanţă cu
cerintele
agentilor
economici
respectand
programele
şcolare sau
CDL-rile
intocmite
Fisele de
evaluare a
competentelor
profesionale
complete si
semnate de catre
elevi si profesori
sunt pastrate la
nivelul catedrei
tehnice.

7.Analiza gradului
de insertie pe piata
muncii a
absolventilor de
liceu si scoala
profesionala
8.Intocmirea
planului de
scolarizare pentru
anul scolar 20162017

Creste gradul
de insertie a
absolventilor
2015 cu min
30%
comparativ cu
2014
Proiectul
planului de
scolarizare
cuprinde clase
ce pregatesc
muncitori
calificati in
domeniile
solicitate de
comunitatea
locala

Director
Psihologul scolii
Dirigintii
Membrii CEAC

Certificatul de
dobandire a
unei calificari
profesionale

Echipa manageriala

Elevi, agenti
economici

Absolvirea
liceului

Examen de
certificare a
competentelor
profesionale

ISJ

Sem II
2016

Aprobat in CA

Agenti
economici
existenti
conform
protocoalelor
de colaborare
incheiate
prin
parteneriate
Consiliul
local
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PLAN OPERATIONAL NR. 7
FORMAREA ELEVILOR PENTRU TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA
7.2. CONSTIENTIZAREA SI RESPONSABILIZAREA ELEVILOR CU SECURITATEA MUNCII

ACTIUNEA

REZULTATE
ASTEPTATE

COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL

RESURSE

1.
Constituirea
echipei
responsabile cu
NTSM si PSI

Echipa cuprinde
cadre didactice
care predau
discipline de
specialitate la
liceu , zi si seral,
maistri
instructor
precum si un
reprezentant al
agentilor
economici
parteneri.

Echipa manageriala
Responsabili Comisia
PSI
Responsabili Comisia
SSM

fise de
protectia
muncii
Fise PSI

2.
Intocmirea
programului de
instruire al elevilor
in domeniul NTSM
si PSI

Programul
demonstreaza
angajamentul de
a pune pe
primul loc

Responsabili membrii
Comisiei NTSM si PSI

Orar de
instruire

MATERIALE FINANCIARE UMANE
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Bugetul scolii

Elevi,
Ingineri
Maistri

Elevi
Agentii
economici

ORIZONT
DE TIMP

MOD DE
EVALUARE

Sept 2015

Cursuri de
perfectionare
finalizate cu
atestat de
formator

Sept 2015

Respectarea
orarului

integritatea
corporala si
sanatatea
elevilor
3.
Realizarea
instructajului de
protectie a muncii
cu fiecare grupa de
elevi in parte.
Completarea
fiselor individuale
de protectie a
muncii

Evitarea si
eliminarea
accidentelor de
munca si a
evenimentelor
rutiere

Maistii instructori

Instructaj de
NTSM si PSI
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Agentii
economici

Pe tot
parcursul
anului

Test de
verificare a
cunostintelor

PLAN OPERATIONAL NR. 7
FORMAREA ELEVILOR PENTRU TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA
7.3. ASIGURAREA CONDITIILOR DE INFORMARE , ORIENTARE SI CONSILIERE PRIVIND CARIERA
ACTIUNEA

1.Prezentarea
posibilitatilor de
instruire si
formare prin
continuarea
studiilor la clasele
a XI , a XII liceu
zi, a XIII liceu
seral

REZULTATE
ASTEPTATE

COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL

RESURSE
MATERIALE FINANCIARE UMANE

Toti elevii
Directorul
chestionare
claselor a X a
Dirigintii claselor a a X brosuri
vor alege pentru si a XII a
informative
anul urmator sa
continue studiile
Cresterea
numarului de
absolventi de
liceu cuprinsi in
invatamantul
superior
Angajarea
absolventilor in
domenii de
specialitate
dobandite in
urma absolvirii
liceului
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ISJ
Psiholog
scolar
Diriginti
Profesori
universitari

ORIZONT
DE TIMP
Pe tot
parcursul
anului
scolar

MOD DE
EVALUARE
Elevilor le sunt
puse la
dispozitie
informatii si
indrumari despre
toate programele
de instruire
existente
Elevii primesc
ajutor pentru a
intelege,a obtine
sau a cauta
informatii
conform
nevoilor lor
Parteneriate cu
AJOFM BN
pentru urmarirea
parcursului
absolventilor

2.Stimularea unor
interviuri si
participarea la
targuri de job-uri.

Intocmirea
corecta a unui
CV si cum sa-l
sustina in fata
potentialilor
angajatori

Dirigintii claselor
terminale
Psihologul scolii

model CV
Europass
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Dirigintii
Elevii

Pe tot
parcursul
anului
scolar dupa
un program
stabilit de
dirigintii
claselor
terminale

Participare la
interviuri
Programe de
initiere

PLAN OPERATIONAL NR. 8
ORGANIZAREA DE PROGRAME DE EDUCATIE REMEDIALA
ACTIUNEA
1.”Eu si
societatea”
(program
cognitive)
2.Ce trebuie sa
invat pentru
profesia pe care o
doresc (program
de identificare a
compatibilitatii
profesionale)
3 Sanse egale
pentru viata

4.
Stimularea
si integrarea
tinerilor de alte
nationalitati .
Participarea la
educatie a tuturor
tinerilor

REZULTATE
ASTEPTATE
Imbunatatirea normelor
de conduita morala,
sociala.Insusirea unui
stil de viata sanatos
Constientizarea pentru
ce si de ce tinerii
trebuie sa practice o
profesie care o
indragesc.

COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL
Dirigintii
Psihologul scolii
Responsabilul
comitetului de parinti

RESURSE
MATERIALE FINANCIARE UMANE
Chestionare

Diriginti
Psihologul
scolii
Elevii

ORIZONT
DE TIMP
Conform
programarii
din
planificarea
orelor de
dirigentie

MOD DE
EVALUARE
Reducerea
abaterilor
disciplinare
evidentiate de
dirigintii
claselor

Realizarea
cifrei de
scolarizare

Reducerea abandonului Psihologul scolii
scolar, educatia
Responsabilul comisiei
remediala.
pentru monitorizarea
frecventei scolare
Oferirea unei imagini
Psihologul scolii
corespunzatoare asupra Responsabilul
cauzelor abandonului
comitetului de parinti
scolar; Elaborarea de
programe de integrare
a elevilor de alte
nationalitati

Diriginti
Elevi
Psiholog
scolar
Diriginti
Elevi
Psiholog
scolar
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Sem I
Sem II
2015-2016
Orientarea
profesionala
compatibila cu
abilitatile
elevului

OBIECTIV STATEGIC 3
EFICIENTIZAREA ACTIVITATII COMISIILOR METODICE SI A COMPARTIMENTELOR
PLAN OPERATIONAL 9
9.1. ANALIZA SI DIAGNOZA ACTIVITATII MANAGERIALE SI EDUCATIONALE DESFASURATE IN SCOALA IN ANUL SCOLAR
2014-2015
ACTIUNEA

REZULTATE
ASTEPTATE

COMPARTIMENTUL
RESPONSABIL

RESURSE

MOD DE
EVALUARE
Realizarea
obiectivelor
stabilite in planul
managerial
anterior si
stabilirea
obiectivelor
pentru anul scolar
urmator
Stabilirea
obictivelor pentru
anul scolar in curs

MATERIALE FINANC
IARE
Rapoarte de
analiza ale
comisiilor

UMANE
Cadre
didactice

Septembr
ie 2015

Septembr
ie 2015

1.
Realizarea
analizei si a diagnozei
activitatii desfasurate
in anul scolar 20142015 si directii de
actiune pentru anul
scolar 2015-2016

Analiza SWOT imbunatatiri

Echipa manageriala

2.
Analiza si
diagnoza desfasurata
la nivelul comisiilor
curriculare si
extracurriculare

Imbunatatirea
activitatilor
instructiveeducative la
nivelul fiecarei
catedre
Elaborarea
planului de
masuri privind

Echipa manageriala
Sefii ariilor curriculare

Procese
verbale
Rapoarte

Profesori,
ingineri,
maistii

Responsabili comisiilor
metodice

Rapoarte
Machete de
monitorizare

Cadrele
didactice

3.
Intocmirea si
depunerea machetelor
de monitorizare a

ORIZO
NT DE
TIMP
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Octombri
e 2015

Sedinte comisii
metodice

activitatii comisiile
metodice

imbunatatirea si
eficientizarea
activitatii de
perfectionare in
cadrul comisiilor
metodice
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PLAN OPERATIONAL 9
9.2. ORGANIZAREA SI COORDONAREA EFICIENTA A INTREGII ACTIVITATI DESFASURATA IN SCOALA

COMPARTIME
RESURSE
NTUL
RESPONSABIL MATERIALE FINANCIARE UMANE

ORIZONT
DE TIMP

MOD DE
EVALUARE

1.
Reorganizarea
CA, a componentei CP,
comisei dirigintilor si a
altor comisii ce trebuie
sa functioneze in baza
regulamentului scolar in
vigoare

Directorul
CP
CA

Decizii
Fise de
atributii
Anexe

Cadre
didactice
Personal
auxiliar

Septembrie
octombrie
2015

Distribuirea
fiecarei fise
sub semnatura

2
Revizuirea
completarea
Regulamentului
de
Ordine Interioara a scolii
tinand cont de continutul
ROFUIP- ului

Directorii
Membrii
CEAC

Procese
verbale
ROI
ROFUIP

Cadre
didactice

Octombrie
2015

Afisare
Prelucrare in
cadrul
colectivului de
profesori

ACTIUNEA

REZULTATE
ASTEPTATE
Completarea fiselor de
atributii pentru
personalul didactic ca
urmare a reorganizarii
si emiterii de Decizii
conform prevederilor
legale
Completarea fiselor de
atributii
Emiterea deciziilor in
comisii
Completarea anexelor
la fisele de atributii si
comunicarea acestora
si ROI revizuit
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3
Acordul de
parteneriat pentru
educatie
4
Revizuirea
comisiei de protectie a
muncii si PSI,
elaborarea programului
de activitate a comisiei,
instruirea si semnarea
fiselor de intreg
personalul unitatii si de
catre elevi
5
Elaborarea
programului de activitati
al comisiei de consiliere
si orientare: intocmirea
tematicilor orelor de
dirigentie pentru anul
scolar 2015-2016 pentru
fiecare clasa.
6
Elaborarea
programului de activitati
al psihologului
7.Intocmirea de fiecare
cadru didactic si maistru
instructor a proiectelor
calendaristice anuale si
semestriale dupa
analizarea in cadrul
catedrelor a programelor
elaborate de MECd

Semnarea de catre
parinti/ tutori in cadrul
sedintelor cu parintii
Programul de activitati
PSI

Director
Diriginti
Secretariat
Responsabil
comisia PSI
Administrator

Program de activitati
Planificarea orelor de
dirigentie

Consilier
educativ
diriginti

Program de activitate
conform legislatiei si in
colaborare cuISJ.
Planificari
calendaristice
Semestriale si anuale
Intocmire CDL -uri

Director
Psihologul
scolii
Director
Sefii arii
curriculare

Acorduri de
parteneriat in
dublu exemplar
Fise de
instructaj

Programe
scolare
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Elevi
Parinti

20 oct .
2015

Inregistrarea
acordurilor

Cadre
didactice
Personal
auxiliary
Personal
nedidactic
Elevi

Sem I

Realizarea
activitatii

Elevi

1 oct. 2015

Conform
graficului de
monitorizarea a
consilierului
educativ

1.10.2015

Fisa de
evaluare a
activitatii
Conform
graficului de
monitorizare

Cadrele
didactice

04.oct.2015

8.Completarea
cataloagelor scolare

9.Serviciul pe scoala de
catre toti profesorii si
maistrii instructori se va
efectua conform
graficului si
instructiunilor privind
serviciul pe scoala
10.Stabilirea
profesorilor diriginti pe
clase cu respectarea
Principilui continuitatii
la clasa
11.Alegerea de catre
profesorii scolii a
variantelor de manuale
si intocmirea necesarului
de manual pentru elevii
claselor a IX, X, XI, XII
12.Intocmirea de
referate privind dotarea
bazei didacticomateriale si procurarea
celor necesare in limita
fondurilor existente
13.Atragerea de fonduri
financiare prin

Dirigintii

Catalog
Tabele
nominal cu
elevii existenti
in fiecare clasa

15 sept 2015 Verificare

Program activitate

Director adj.

Conform
graficului

afisare

Structura claselor an
scolar
Normare an scolar

Director scolii

13 sept.
2014

Afisare
Comisii de
catedra

Lista manualelor
aprobate pentruclasele
IX, X
Lista manualelor
aprobate pentru clasele
XI, XII
Lista de materiale
Bonuri de comanda

Responsabili
CM
Cadre didactice

13.sept.2014 Informare in
CA

Contracte de
sponsorizare

Directori
Responsabili

Directori
Responsabili
CM
Cadre didactice

inventar
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Cadre
didactice

permanente

Analiza in CA

permanente

Analiza in CA

autofinantare si
sponsorizari si dirijarea
lor in functie de
prioritati
14.Efectuarea tuturor
demersurilor necesare in
vederea obtinerii tuturor
autorizatiilor de
functionare a institutiei
15. Reorganizarea
Consiliului
Reprezentativ al
parintilor

CM
Cadre didactice

Autorizatii

Director
Administrator

Alegerea Comitetului
reprezentativ al
parintilor

Director
Consilierul
educativ

Proces verbal
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Parinti

Conform
datei de
valabilitate

Informare in
CA

30 oct.2015

Informare in
CA.
Numirea noilor
reprezentanti ai
parintilor in
CA

PLAN OPERATIONAL 9
9.3. PROGRAMAREA ACTIVITATILOR SCOLARE SI IMPLICAREA INTREGULUI COLECTIV DE CADRE DIDACTICE
ACTIUNEA

1.Alcatuirea orarului scolii
si al celui de pregatirea
practica(curenta/ comasata)
a laboratoarelor tehnologice
si a celor de informatica cat
si a graficului de practica
curenta pe ateliere:
corelarea tuturor orarelor si
a planificarilor

2.Stabilirea directiilor de
actiune pentru desfasurarea
in bune conditii a anului
scolar
3.Elaborarea programului
de activitate pentru CA

REZULTATE COMPARTIMENTUL
ASTEPTATE
RESPONSABIL

RESURSE
MATERIALE FINANCIARE UMANE

MOD DE
EVALUARE

14 sept.
2015

Afisare
verificare

Orarul scolii,
al celui de
pregatire
practica, al
laboratoarelor
tehnologice si
a celor de
instruire
practica cat si
a celui de
practica
curenta:
corelarea
tuturor orarelor
Planuri ,
grafice
strategii

Director
Comisia de alcatuire a
orarului

calculator
structura
anului scolar
2015-2016

Echipa manageriala
Cadrele didactice
Administrator

Plan de
actiune

Anul scolar
2015-2016

Aprobare
CA, afisare

Planuri

Echipa manageriala
Membrii CA

Propuneri
pentru
programul de
activitati a
CA

10 oct 2015
si sem II

Aprobare CA
afisare
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Cadre
didactice

ORIZONT
DE TIMP

4.Elaborarea programului
de activitate pentru fiecare
catedra precum si pentru
compartimentele:secretariat,
contabilitate, administrativ,
biblioteca
5.Elaborarea planurilor
privind combaterea
absenteismului, consumului
de droguri, delicventei
juvenile,securitatea scolii.
6.Inceperea actiunii de
organizare a examenelor de
certificare a competentelor
profesionale pentru
stabilirea tematicii
lucrarilor scrise
7.Pregatirea examenelor de
competente profesionale si
a bacalaureatului

Plan de
activitate
pentru comisii,
secretariat,
contabilitate,
biblioteca
planuri

Sefi de arii curriculare
Secretar sef
Contabil sef
Administrator
Bibliotecar

cadre
didactice
personal
auxiliar

10 oct.
2015
Sem II

Aprobare CA

Consilierul educativ
Diriginti

Cadre
didactice
elevi

10 oct.
2015
Sem II

Aprobare CA

Planuri
Programe de
pregatire

Director adj.
Cadrele didactice din
catedra Tehnologii

Liste cu
propuneri de
teme

Planuri
Programe de
pregatire

Echipa manageriala
Cadrele didactice

logistica
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Conform
Aprobare
calendarului CA, afisare

cadre
didactice
elevi

Conform
Informare
calendarului CA
Promovare
examene

PLAN OPERATIONAL 9
9.4. PROGRAMAREA SI CONSILIEREA MANAGERIALA
ACTIUNEA

REZULTATE COMPARTIMENTUL
ASTEPTATE
RESPONSABIL

RESURSE
MATERIALE FINANCIARE UMANE

ORIZONT
MOD DE
DE TIMP EVALUARE

1.
Pentru verificarea
modului de parcurgere a
programelor si realizarea
evaluarii ritmice si
continue, conducerea scolii
va efectua impreuna cu
sefii CM monitorizari
tematice.
2.
Verificarea
documentelor scolare a
verificarii corectitudinii
intocmirii/ completarii
acestora

Grafic de
monitorizare

Director
Sefi de arii curriculare
Director

1
noiembrie
2015

Grafic de
monitorizare

Director
Secretariat

3.
Prezentarea
planificarilor
calendaristice anuale si
semestriale de catre toti
profesorii pentru a fi vizate
de sefii de catedre si de
conducere
4.
Verificarea
modului de desfasurare a

Portofoliul
profesorului

Director
Sefi de arii curriculare

Programe
scolare

Cadrele
didactice

4 oct. 2015

Predarea
documentelor
la
responsabilul
de comisie
metodica

Graphic de
monitorizare si

Director
Sef de arii curriculare

Programa
scolara

Cadrele
didactice

permanent

Informare
CA

.

afisare.

15. oct.
2015
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laboratorului tehnologic si
a pregatirii practice
comasate la baza de
instruire practica, cabinet
de specialitate si in unitati
economice
5.
Indrumarea si
controlul activitatii
desfasurate in cadrul
compatimentelor auxiliare:
secretariat, contabilitate,
administrativ
6.
Verificarea
modului de utilizare a
bazei materiale a scolii.

control
Trasee de
verificare a
instuirii
practice

Planificarile
calendaristice

Graphic de
monitorizare

Director
Membrii Comisiei
SCIM

Fise de
evaluare

Graphic de
monitorizare

Director
Cadre didactice
Contabil
Administrator

Rapoarte,
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Personal
auxiliar

permanent

Informare
CA

permanent

Aprobare CA
Afisare

PARTEA a 4-a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI
EVALUARE

4.1. CONSULTARE
In procesul de consultare au fost implicati responsabilii ariilor curriculare,
responsabilii diverselor compartimente si managerii unitatii scolare. Acest document a fost
elaborat de catre Comisia de calitate sub indrumarea managerilor.

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS-ului.
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor,
părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor
locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi
individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea
datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu
priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu şcolile TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea
informaţiilor în vederea analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre
consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul
şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în
cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de
parteneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora,
reformularea obiectivelor priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.
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SURSE DE INFORMAŢII
 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei
diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente
care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare)
 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale
celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate)
 Documente de prezentare şi promovare a şcolii
 PRAI Nord-Vest
 PLAI Bistriţa - Năsăud
 Date statistice - AJOFM Bistriţa
 Chestionare, discuţii, interviuri
 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală
Monitorizarea acestui proiect urmeaza sa se realizeze dupa declansarea aplicarii lui
si pe masura realizarii tintelor pe care si le propune. De fapt, prin monitorizare se va putea
constata daca sunt mobilizate bine resursele umane (profesori, parinti, elevi) si non-umane,
in vederea aplicarii prevederilor proiectului si in vederea realizarii indicatorilor de
performanta urmariti prin proiect. Aceasta functie manageriala, in mod concret, se poate
rezuma la talentul si abilitatea managerilor de a influenta indivizii si grupurile, spre
realizarea obiectivelor propuse.
Esentiale in acest proiect scolar sunt urmatoarele competente pe care managerii
trebuie sa le dovedeasca:


capacitatea de a comunica clar obiectivele pe care si le propun si de a concentra
eforturile tuturor pentru realizarea lor



capacitatea de a completa comunicarea verbala cu cea nonverbala, care uneori se
dovedeste deosebit de mobilizatoare



capacitatea de a oferi solutii eficiente in imprejurari complexe si dilematice aparute
in realizarea tintelor din proiect

Pentru unitatea noastra scolara, monitorizarea aplicarii prevederilor proiectului se va
putea face cu succes daca se va folosi stilul sistemic de monitorizare, bazat pe context,
intrari, reactii si iesiri. Ca instrumente de monitorizare se pot utiliza: observatiile,discutiile
cu elevii, asistentele la activitati, sondajele scrise si orale, etc.
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4.2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PASului prin:
 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de
Administraţie, Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al
Consiliului de Administraţie;
 revizuire periodică şi corecţii.
Urmărirea consecventă a proceselor educaţionale se va face de către directorii şi
responsabilii de comisii metodice pe baza unor grile de monitorizare care conţin indicatorii
de performanţă stabiliţi prin proiect.
Se identifica:
 progresul (gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse) –
semestrial
 costurile (concordanţa/neconcordanţa dintre planificat şi înregistrat: finanţe, timp,
dotare)-lunar
 calitatea (nivelul atingerii scopului propus) –anual
 performanţele (reperele observabile ale nivelului de realizare a obiectivelor
propuse) –semestrial
 corectia (planuri de imbunatatire)-anual
O evaluare cât mai corectă şi mai precisă devine o condiţie esenţială a succesului.
Problematica evaluării este extrem de vastă: este vorba de evaluarea profesorilor, de
evaluarea programelor educaţionale, de evaluarea instituţiei şcolii, scopurile evaluării
fiind:
 îmbunătăţirea practicii – prin stabilirea atingerii sau neatingerii ţintelor
 oferirea de feed-back către toate grupurile ţintă şi către toţi partenerii –în privinţa
“valorii adăugate” prin proiect
 analiza impactului proiectului –la nivelul local
 elaborarea unor noi proiecte
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Parcurgând această etapă, se pregăteşte terenul pentru anul următor, luând în
calcul: eventualele schimbări necesare pentru etapa următoare, experienţă dobândită în
cursul acţiunii, noile nevoi induse ale şcolii.

4.3. PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE DISEMINARE,
MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Tipul activităţii

Diseminare PAS prin:
-Consiliu profesoral

Responsabilitatea

Frecvenţa

Datele

diseminării /

diseminării/

întâlnirilor

monitorizării/

monitorizării/

de analiză

evaluării

evaluării

Membrii comisiei

Octombrie

CEAC

Noiembrie

-Activităţi metodice la catedre

Decembrie

Decembrie

-Întâlniri cu Consiliul elevilor
-Întâlniri cu părinţii
Intocmirea seturilor de date care

Membrii comisiei
CEAC

lunar

Membrii comisiei
CEAC

trimestrial

Membrii comisiei
CEAC

trimestrial

Membrii comisiei
CEAC

anual

Iunie

Stabilirea metodologiei de

Consiliul de

anual

Septembrie

evaluare, a indicatorilor de

administraţie al

să

decembrie
martie

sprijine monitorizarea ţintelor
Monitorizarea periodică a
implementării

acţiunilor

Decembrie
Aprilie

individuale
Comunicarea acţiunilor
corective în lumina rezultatelor

Decembrie
Aprilie

obţinute
Analiza informaţiilor privind
progresul realizat în atingerea
ţintelor

evaluare şi a

şcolii

impactului asupra comunităţii
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Prezentarea generală a
progresului

Membrii comisiei

anual

Iunie

anual

Iunie

CEAC

realizat în atingerea ţintelor
Evaluarea progresului în
atingerea

Consiliul de
administraţie

ţintelor.
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ANEXE

ANEXA NR.1
Listă de verificare pentru PAS al unităţii şcolare LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL,
BISTRITA

Componentă

Nr.
crt.

Realizat
Da

1.

Planul este complet (sunt completate toate secţiunile din cuprins şi X
conţine toate anexele)

2.

Planul are un aspect profesional:

X








3.

4.

Un singur document cu copertă /pagină cu titlu
Conţine o pagină de cuprins
Conţine pagină de cuprins pentru anexe
Are paginaţie pentru anexe
Nu conţine greşeli de ortografie sau de tipărire
Aranjarea în pagină este clară şi permite citirea uşoară a
documentului
Planul este scris într-un limbaj clar şi accesibil şi persoanelor care X
nu lucrează în domeniul învăţământului şi/sau este inclus un glosar
care să explice orice termeni de specialitate sau din domeniul
învăţământului, ex: ISJ ADR etc.
Reiese clar faptul că planul este actualizat în 2015 şi adoptă o X
perspectivă pe termen mai lung până în 2019


5.

6.

Analiza nevoilor se referă la situaţia previzionată până în anul
2019
 Obiectivele şi ţintele sunt prevăzute pentru o perioadă de timp
până în anul 2019 cu ţinte intermediare
Reiese clar faptul că PLAI a fost actualizat pe baza documentării X
din PLAI şi PRAI actualizate
Planul conţine o analiză a nevoilor de formare profesională iniţială X
care include:




Cererea previzionată de forţă de muncă şi nevoile
beneficiarilor(angajatori, elevi)
informaţii relevante privind dezvoltarea ÎPT şi în special nevoile
de competenţe pentru domenii /sectoare
conţine concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind
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Nu

Observaţii

7.

viitorul ÎPT
 prognoza ofertei de formare profesională prin IPT pe baza
previziunilor cererii de forţă de muncă şi validarea anuală a
acesteia pe baza trendurilor identificate din surse statistice
oficiale şi administrative.
Planul conţine o evaluare a capacităţii sistemului IPT din şcoală de X
a răspunde nevoilor identificate
Au fost formulate concluzii şi recomandări clare pe baza analizei
efectuate şi nu doar un set de afirmaţii.
Este inclusă analiza SWOT

8.

Planul identifică un set de priorităţi care:

X

 se bazează pe concluziile din analiza nevoilor
 se concentrează pe intervenţiile cheie
TREBUIE PRECIZAT că planurile nu trebuie să conţină nici o
prioritate la atingerea căreia nu pot contribui, ex: înfiinţarea unui
observator regional sau local
9.

Planul conţine un set clar de obiective şi ţinte care sunt corelate cu X
priorităţile
Acestea:


10.

Furnizează informaţii pentru o planificare locală coerentă care să
asigure existenţa unei oferte de formare coordonate într-o
anumită zonă geografică
 Răspund nevoii de a oferi formare profesională continuă pentru
adulţi şi tineri
Există obiective şi ţinte SMART
X


11.
12.

Se referă la un anumit aspect specific de dezvoltare, dar în
perspectiva anului 2019 (aceste obiective nu trebuie să fie
obiective pentru un singur an)
 Conţin o ţintă măsurabilă (în mod ideal o ţintă care poate fi
măsurată în mod simplu)
 Mijlocul prin care va fi măsurată este unul clar
 Obiectivele sunt posibil de atins în perioada de timp prevăzută şi
cu resursele disponibile estimate, fiind în acelaşi timp suficient
de ambiţioase şi solicitante astfel încât să încurajeze acţiunile de
îmbunătăţire
 Obiectivele sunt relevante pentru IPT
 Ţintele de atins specifică perioada de timp
Fiecare obiectiv este însoţit de un set de acţiuni adecvate
X
Acţiuni:
X
 Acţiunile sunt realiste şi posibil de atins, dar în acelaşi timp
ambiţioase
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13.

14.

Sunt formulate în mod clar şi lipsite de ambiguitate
Au fost identificaţi partenerii
A fost stabilit pentru fiecare acţiune care va fi conducătorul/
persoana responsabilă pentru acţiunea respectivă precum si
perioada de timp în care acţiunea va fi realizată
 S-a analizat care sunt implicaţiile din punct de vedere al
resurselor
Există informaţii care demonstrează faptul că elaborarea planului X
s-a realizat printr-un proces de colaborare şi consultare
Planul conţine un capitol privind efectuarea monitorizării şi X
evaluării
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ANEXA 2
INFORMAŢII PRIVIND SPECIALIZARILE la începutul anului şcolar trecut
Nr.
Crt.

1

Nivel de
învăţă-mânt

Liceal, zi,
ruta directa

Filieră

Tehnolog
ica

Profil / Domeniu

Clasa

Plan de
invatamant

Plan cadru

Tehnician in
transporturi

a-IX-a A

OMECTS

OMECI

Resurse naturale si
protectia mediului
/Agricultura

Tehnician
veterinar

a-IX-a B

Resurse naturale si
protectia mediului
/Agricultura

Tehnician in
agricultura
ecologica

a-IX-a C

Resurse naturale si
protectia mediului
/Agricultura

Tehnician
veterinar

a-X-a A

Tehnic / Mecanica

Tehnician in
transporturi

a-X-a B

Tehnic / Mecanica

Specializare /
Calificare
profesională
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3331/25.02.2010 3411/16.03.2009
OMECTS

OMECI

3331/25.02.2010 3411/16.03.2009
OMECTS

OMECI

3331/25.02.2010 3411/16.03.2009
OMECTS

OMECTS

3331/25.02.2010 3081 /27.01.2010
OMECTS

OMECTS

3331/25.02.2010 3081 /27.01.2010

Resurse naturale si
protectia mediului /
Protectia mediului
BIPROFIL
Resurse naturale si
protectia mediului /
Industria alimentara +
Agricultura
BIPROFIL
Tehnic / Mecanica
Industria alimentara
2

3

Tehnicia ecolog
si protectia
calitatii
mediului

a-XI-a A

OMECI
3423/18.03.2009

OMECI
3412/16.03.2009

Tehnician
analize produse
alimentare /
Tehnician
veterinar

a-XII-a A

OMECI
3423/18.03.2009

OMECI
3412/16.03.2009

Tehnician in
transporturi /
Tehnician
analize produse
alimentare /

a-XII-a B

OMECI
3423/18.03.2009

OMECI
3412/16.03.2009

Mecanic agricol

a-XI-a D

OMECT
3731/26.06.2014

OMEN

Scoala
profesionala

Tehnolog
ica

Mecanica

Liceal, seral,
ruta directa

Tehnolog
ica

Resurse naturale si
protectia mediului /
Agricultura

Tehnician in
agricultura

a-X-a A

OMECTS
3331/25.02.2010

OMECTS
3081/27.01.2010

Resurse naturale si
protectia mediului /

Tehnician in
agricultura

a-XI-a A

Nu este cazul

OMECTS
4051/24.05.2006
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3152 /24.02.2014

Agricultura

Resurse naturale si
protectia mediului /
Agricultura

Tehnician
zootehnist

a-XI-a B

Nu este cazul

OMECTS
4051/24.05.2006

Resurse naturale si
protectia mediului /
Protectia mediului

Tehnician
ecolog si
protectia
calitatii
mediului

a-XI-a C

Nu este cazul

OMECTS
4051/24.05.2006

Resurse naturale si
protectia mediului /
Protectia mediului

Tehnician
ecolog si
protectia
calitatii
mediului

a-XII-a A

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/24.05.2006

Resurse naturale si
protectia mediului /
Agricultura

Tehnician
veterinar

a-XII-a B

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/24.05.2006

Resurse naturale si
protectia mediului /
Protectia mediului

Tehnician
ecolog si
protectia
calitatii
mediului

a-XIII-a A

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/24.05.2006

197

4

Liceal, seral,
ruta
progresiva

Tehnolog
ica

Resurse naturale si
protectia mediului /
Protectia mediului

Tehnician
ecolog si
protectia
calitatii
mediului

a-XIII-a B

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/24.05.2006

Resurse naturale si
protectia mediului /
Agricultura

Tehnician in
agricultura

a XIII-a

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/24.05.2006

Servicii/ Comert

Tehnician in
activitati de
comert

a XIII-a

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/24.05.2006

BIPROFIL

Tehnician in
agricultura /
Tehnician
prelucrari
mecanice

a-XIV-a C

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/24.05.2006

Tehnician in
industria
alimentara

a-XIV-a D

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/2006

Tehnician in
agricultura

a-XIV-a E

OMECI
3313/02.03.2009

OMECI
4051/2006

Resurse naturale si
protectia mediului /
Agricultura
Mecanic
Resurse naturale si
protectia mediului /
Industrie alimentara
Resurse naturale si
protectia mediului /
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Agricultura

5

Postliceal

Industrie Alimentara

Tehnician in
controlul
calitatii
produselor
agroalimentare
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Anul II

OMEC
4760/26.07.2006

Nu este cazul

ANEXA 3
INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar trecut

NIVEL

PROFIL/ DOMENIU

CLASA

SCOALA PROFESIONALA

AGRICULTURA

I PROF

SCOALA POSTLICEALA

INDUSTRIE ALIMENTARA II APL

SPECIALIZARE

TOTAL INSCRISI

MECANIC AGRICOL

30

TEHNICIAN CONTROLUL CALITATII

17

PRODUSELOR AGROALIMENTARE
LICEU - ZI

TEHNIC

IX A ZI

TEHNICIAN IN TRANSPORTURI

30

LICEU - ZI

RESURSE NATURALE SI

IX B ZI

TEHNICIAN VETERINAR

30

IX C ZI

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

25

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU - ZI

RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI

LICEU - ZI

RESURSE NATURALE SI

ECOLOGICA
X AZ

TEHNICIAN VETERINAR

26

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU - ZI

TEHNIC

X BZ

TEHNICIAN IN TRANSPORTURI

28

LICEU - ZI

RESURSE NATURALE SI

XI A ZI

TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA

21

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU - ZI

RESURSE NATURALE SI

CALITATII MEDIULUI
XII A Z

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU - ZI

TEHNIC

TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE

16

ALIMENTARE
XII BZ

TEHNICIAN IN TRANSPORTURI
200

18

LICEU - SERAL

RESURSE NATURALE SI

X AS

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

33

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU - SERAL

AGRICULTURA

XI AS

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

25

LICEU - SERAL

RESURSE NATURALE SI

XII A S

TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA

26

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU - SERAL

RESURSE NATURALE SI

CALITATII MEDIULUI
XII BS

TEHNICIAN VETERINAR

23

XIII AS

TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA

21

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU - SERAL

RESURSE NATURALE SI
PROTECTIA MEDIULUI

LICEU - SERAL

RESURSE NATURALE SI

CALITATII MEDIULUI
XIII BS

TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA

PROTECTIA MEDIULUI
LICEU RUTA

RESURSE NATURALE SI

PROGRESIVA - SERAL

PROTECTIA MEDIULUI

LICEU RUTA
PROGRESIVA - SERAL
LICEU RUTA
PROGRESIVA - SERAL

PROTECTIA MEDIULUI

LICEU RUTA

RESURSE NATURALE SI

PROGRESIVA - SERAL

PROTECTIA MEDIULUI

LICEU RUTA

RESURSE NATURALE SI

PROGRESIVA - SERAL

PROTECTIA MEDIULUI

22

CALITATII MEDIULUI
XIII CS

TEHNICIAN IN AGRICULTURA

31

SERVICII

XIII DS

22

RESURSE NATURALE SI

XIV CS

TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE
COMERT
TEHNICIAN IN AGRICULTURA

XIV DS

TEHNICIAN IN INDUSTRIA

18

27

ALIMENTARA
XIV ES

TEHNICIAN IN AGRICULTURA
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ANEXA 4
INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar curent

NR.
CRT

NIVEL
INVATA
MANT

RUTA

FILIERA

PROFIL

1

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

2

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

Tehnic
Resurse
naturale si
protectia
mediului

Tehnologica

Resurse
naturale si
protectia
mediului

3

LICEU

Ruta directa

4

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

5

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

6

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

Tehnic
Resurse
naturale si
protectia
mediului
Resurse
naturale si
protectia
mediului

CLASA A IXA
DOMENIUL
DE
PREGATIRE
DE BAZA 1

CLASA A X-A
DOMENIUL
DE
PREGATIRE
GENERALA

Mecanica

Mecanica
agricola si
forestiera

Tehnician transporturi

IX

ZI

A

19

Agricultura

Agricultura

Tehnician veterinar

IX

ZI

B

21

Industrie
alimentara

Industrie
alimentara/

Tehnician analize
produse alimentare

IX

ZI

C

26

Mecanica

Mecanica
agricola si
forestiera

Tehnician transporturi

X

ZI

A

22

Agricultura

Agricultura

Tehnician veterinar

X

ZI

B

26

Agricultura

Agricultura

Tehnician in
agricultura ecologica

X

ZI

C

18
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FORMA
DE INV

SPECIALIZARE

NR
ELEVI

7

8

LICEU

LICEU

Ruta directa

Ruta directa

Tehnologica

Tehnologica

9

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

10

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

11

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

12

13

LICEU

LICEU

Ruta directa

Ruta directa

Tehnologica

Tehnologica

Resurse
naturale si
protectia
mediului

Tehnic
Resurse
naturale si
protectia
mediului
Resurse
naturale si
protectia
mediului

Servicii
Resurse
naturale si
protectia
mediului

Resurse
naturale si
protectia
mediului

Agricultura

Agricultura

Tehnician veterinar

XI

ZI

A

23

Mecanica

Mecanica
agricola si
forestiera

Tehnician transporturi

XI

ZI

B

27

Protectia
mediului

Protectia
mediului

Tehnician ecolog si
protectia calitatii
mediului

XII

ZI

A

19

Agricultura

Agricultura

Tehnician in
agricultura

XI

SERAL

24

Comert

Comert

Tehnician in activitati
de comert

XI

SERAL

30

Agricultura

Agricoltura

TEHNICIAN IN
AGRICULTURA
ecologica

XII

SERAL

Protectia
mediului

Protectia
mediului

Tehnician ecolog si
protectia calitatii
mediului

Agricultura

Agricultura

Tehnician zootehnist
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A

20

15

XII

SERAL

B

15

14

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

15

LICEU

Ruta directa

Tehnologica

16

LICEU

Ruta
progresiva

Tehnologica

Resurse
naturale si
protectia
mediului
Resurse
naturale si
protectia
mediului
Resurse
naturale si
protectia
mediului

17

LICEU

RUTA
PROGRESIVA

Tehnologica

Servicii

18

21

SCOALA PROFESIONALA

SCOALA PROFESIONALA

Tehnologica

Tehnologica

Protectia
mediului

Protectia
mediului

Tehnician ecolog si
protectia calitatii
mediului

XIII

SERAL

A

23

Agricultura

Agricultura

Tehnician veterinar

XIII

SERAL

B

19

Agricultura

Agricultura

Tehnician in
agricultura

XIV

SERAL

C

27

Comert

Comert

Tehnician in activitati
de comert

XIV

SERAL

D

23

Mecanica

Mecanica
agricola si
forestiera

Mecanic agricol

IX

ZI

D

27

Mecanica

Mecanica
agricola si
forestiera

Mecanic agricol

X

ZI

D

26
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ANEXA 5
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR
Unitate
şcolară

Localitate

Domeniul de
pregătire
căruia în sunt
destinate
echipamentele

Informatica
Liceul
Tehnologic Bistrita
Agricol

Liceul
Tehnologic
Agricol
Bistrita

Cultura
generala
Cultura de
specialitate

Echipamente
achiziţionate

Echipamente
TIC cu licenta:
Statii de lucru
Laptop
Server
Platforme
informatica
Soft aferent
platformei
informatice
Proiector+ecran
Pachete de
lectii AEL
Tabla
interactiva
„Smart”

Utilizarea echipamentelor
Echipamente Vizibilitate Program de Echipamente Personal
înregistrate în program
dotare
instalate şi
instruit
inventarul
(DA/NU) popularizat
utilizate
pentru
şcolii
(DA/NU)
corespunzător utilitarea
(DA/NU)
(DA/NU)
echipame
ntelor
(DA/NU)

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da
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Liceul
Tehnologic
Agricol
Bistrita
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Tehnic/Mecanica Dacia Logan
auto
L90 plus
Tractor U 650
Tehnic/Mecanic Dotarea
atelierului
mecanic cu
echipamente
specifice
Agricultura
Motofierastrau
Atomizor
Foarfeci
Foarfeca
electrica
Motocositoare
de spate
Motocositoare
furaje
Masina de tuns
gazon
Veterinar
Machete
Trusa
chirurgicala
Videoproiector
Industrie
Mijlloace de
alimentara
invatamant
Instrumente de
laborator
Protectia
Mijloace de
mediului
invatamant
specifice
domeniului

DA

DA

DA

DA

DA

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da
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Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol
Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Consiliere
Mijloace de
psihopedagogica invatamant
Teste
Fizica/Chimie/ Mijloace de
Biologie
invatamant

Liceul
Bistrita
Tehnologic
Agricol

Administrativ

Educatie fizica

Seturi specifice
desfasurarii
orelor de
educatie fizica
si sport
Camere
supraveghere
video

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da
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ANEXA 6
OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE
IN ULTIMII 6 ANI

ANUL 2009-2010
La concursurile interdisciplinare s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 La faza judeţeană:


Resurse naturale şi protecţia mediului: locul II;



An de completare – Mecanic auto: locul I;



Tehnician pentru animale de companie: locul II;



Tehnician veterinar: Clasa a XI-a – locul I;



Tehnician veterinar: Clasa a XII-a – locul I.

LOCUL I – La Sesiunea de Comunicari Stiintifice “Chimia-prieten sau dusman”
LOCUL I - Tehnician analize produse alimentare
LOCUL I - Tehnician in industria alimentara
LOCUL I - Tehnician in agricultura
 Concursul naţional „Paşi pe urmele lui Edison” LUCRĂRI

DE CERCETARE ŞI

INVENTICĂ; CLUJ – NAPOCA Ediţia IV unde elevi din clasa a XII-a A au obtinut
mentiune
 Internaţional sympoziun dedicat to the WORLD WATER DAY, Baia Mare, unde elvi ai
clasei a X-a A si B au obtinut mentiune
 Concursul internaţional „ARMONIA NATURII” dedicat anului 2010, Anului
Internaţional al Biodiversităţii, BUŞTENI unde elevi ai clasei a IX-a A si B au obtinut
locul I iar elvi din clasele a XII-a A au obtinut locul III
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ANUL 2010-2011
La concursurile interdisciplinare s-au obtinut urmatoarele rezultate:
 La faza judeţeană:


Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului – locul I

Participare la simpozioane internationale
1. Armonia naturii la Busteni unde elevii au obtinut locul III
2. Apa un miracol dedicat Zilei mondiale a apei, Bacau, unde elevii au
obtinut trei premii I la sectiuni diferite
3. Participare la simpozionul national ECOWINDOWS la Timisoara
4. Participare la simpozioane interjudetene dedicat Zilei mondiale a
pamantului unde elevii au obtinut doua premii II, la Boldesti-Scaieni,
Prahova
5. Simpozionul intenaţional

dedicat ZI LEI PĂMÂNTULUI, SATU

MARE, LIVADA unde elevi ai clasei a X-a B si C au obtinut mentiune
6. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Chimia – prieten sau
duşman” Bucureşti, Revista Facultăţii de Chimie unde elvi din clasa a
XII a au obtinut mentiune
7. Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Substanţe organice cu importanţă
fiziologică şi substanţe cu utilizare practică” unde elevi ai clasei a X-a
au obtinut mentiune

Activităţile sportive susţinute la nivelul liceului:
 Handbal băieți locul IV la etapa județeană;
 Fotbal băieți locul IV etapa municipală;
 Șah locul III la etapa județenă;
 Atletism locul IV etapa județeană;
 Au organizat competiții sportive sub egida ”Săptămâna Educației globale” și în
cadrul parteneriatului cu Liceul ”CORNELIU BABA” şi Liceul ” RADU
PETRESCU” din Prundul Bârgăului la fotbal, handbal (fete / băieți) și atletism;
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 Au organizat competiții de handbal și fotbal pe școală;
 Un alt campionat de fotbal a fost realizat între elevii de la învățământul de zi și
seral participând la acest campionat și o parte dintre cadrele didactice ale
instituției școlare.
PARTICIPARE LA OLIMPIADE

FAZA NATIONALA : CHIS MONALISA-Protectia

mediului, ILISUAN ROXANA-Mentiune MECTS, LAR SEBASTIAN-Mentiune MECTS,
FLOREAN IULIA-Tehnician in industria alimentara , HOROBA SORINA-Tehnician in
industria alimentara
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ANUL 2011-2012 – Olimpiadele scolare - etapa judeteana
Nr.
crt.

Numele si prenumele

Unitatea scoalara de
provenienta

Nota rezultat
final

Rezultat

Clasa

Specializarea

a XI- a

TEHNICIAN
ANALIZE
PRODUSE
ALIMENTARE

GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA

9.85(noua85)

Locul I

2. BODASCA ANA MARIA

a XII- a

TEHNICIAN IN
INDUSTRIA
ALIMENTARA

GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA

9.32(noua 32)

Locul I

3. DURA OANA MARIA

a XII- a

TEHNICIAN IN
AGROTURISM

GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA

9.55(noua55)

Locul I

4. BURGHLEA MARIUS

a XII- a

TEHNICIAN IN
AGROTURISM

GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA

8.70(opt70)

Locul II

5. NICOLAIE IOANA

a XII- a

Locul I

a XII- a

GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA
GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA

9.50(noua50)

6. GROSAN CRISTIAN

9(noua)

Locul II

7. TITIENI STEFANA

a XII- a

TEHNICIAN
VETERINAR
TEHNICIAN
VETERINAR
TEHNICIAN
CHIMIST DE
LABORATOR

GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA

9.25(noua25)

Locul I

8. REZVANTA SIMONA

a XIIIa

TEHNICIAN IN
HOTELARIE

GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA

8.30(opt30)

Locul I

MOLDOVAN IOANA
1. ALEXANDRA
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9. BOGDAN DELIA

a XIIIa

TEHNICIAN IN
HOTELARIE
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GRUPUL ŞCOLAR
AGRICOL BISTRITA

7.07(sapte07)

Locul II

Activităţile sportive susţinute la nivelul liceului:
 Locul III la fotbal la nivel de municipiu
 Locul IV la campionatul de fotbal la nivel judetean
 Locul III la atletism la nivel judetean
 Participari la competitii organizate la nivel de Cupa liceelor unde elevii nostri au
obtinut locuri fruntase
 Participari la concursuri de sah la nivel municipal si judetean

ANUL SCOLAR 2012-2013
Olimpiadele scolare - etapa judeteana
Nr. crt.

Specializarea

Rezultat

a XII- a

TEHNICIAN
ANALIZE
PRODUSE
ALIMENTARE

Locul I

2.

MELINCA
ANDRADA

a XII- a

TEHNICIAN
ANALIZE
PRODUSE
ALIMENTARE

Locul II

3.

ARSINTE OVIDIU

a XII- a

1.

Numele si prenumele

MOLDOVAN IOANA
ALEXANDRA

Clasa

TEHNICIAN
VETERINAR
TEHNICIAN
ECOLOG SI
PROTECTIA
CALITATII
MEDIULUI

a XII- a
4.

OLTEAN ALISA

a XI-a
5.

TEHNICIAN
ECOLOG SI
PROTECTIA
CALITATII
MEDIULUI
TEHNICIAN
ECOLOG SI
PROTECTIA
CALITATII
MEDIULUI

MAIEREAN SILVIA

a XI-a
6.

DOLOGA FLORINA
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Locul II

Mentiune

Mentiune

Mentiune

Concursuri scolare etapa Judeteana :
1.

CONCURSUL

DE

AMENAJARI

EXTERIOARE

EXPO

BISTRITA

CONSTRUCT –CASA DE VACANTA , MAI 2013 – “BISTRITA VERDE “
 Mentiune – Toncean Alexandra , Tigovan Florin ,Muresan Alexandra , Horgos
Anca , Rus Adina
2. CONCURSUL NATIONAL “UMBRELA VERDE “, EDITIA IV -2013
 mentiune : FLOREA CRISTINA
 premiul special :FLOREA CRISTINA
3. CONCURSUL NATIONAL ECO VERDE IN ROMANIA , EDITIA V , 2013
 premiul II TIGOVAN FLORIN
 mentiunea I : HEROS ANDRADA
4. CONCURSUL NATIONAL “ NOUA NE PASA “
 premiul I – OLTEAN ALISA
 premiul I – HEROS ANDRADA

International :
1. CONCURSUL INTERNATIONAL “ARMONIA NATURII “ EDITIA A IV A
 premiul I : TONCEAN ALEXANDRA , HEROS ANDRADA
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ANUL SCOLAR 2013-2014
Olimpiadele scolare - etapa judeteana
Nr. crt.
1.

2.

Numele si prenumele
ARSINTE OVIDIU

NEGREA
LOREDANA

Clasa

Specializarea

Rezultat

a XII- a

TEHNICIAN
VETERINAR

Locul I

a XI- a

TEHNICIAN
ECOLOG SI
PROTECTIA
CALITATII
MEDIULUI

Mentiune

ARSINTE OVIDIU a primit diploma de participare la olimpiada faza nationala.

REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 -2014

Nr.crt.

Nume si prenume elev

Clasa

Concurs

Rezultat

1

TOMI CORNELIA

XI A CONCURS REGIONAL
„ZIUA PAMANTULUI „

MENTIUNE

2

TONCEAN ALEXANDRA

XI A

CONCURS NATIONAL
„H2O CU OCHELARI”

PREMIUL I

3

TOMI CORNELIA

XI A

CONCURS NATIONAL
„H2O CU OCHELARI”

PREMIUL I

4

RUS ADINA DANIELA

CONCURS NATIONAL
„DARURI PENTRU ZIUA
PAMANTULUI „

PREMIUL I

5

TONCEAN ALEXANDRA

XI A

CONCURS NATIONAL
„UMBRELA VERDE „

MENTIUNE

6

OLTEANU NICUSOR

IX B

CONCURS NATIONAL
„MESAJUL MEU
ANTIDROG”-etapa
judeteana

PREMIUL II

XII
A
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7

TONCEAN ALEXANDRA

XI A

CONCURS NATIONAL
„TINERI JURNALISTI IN
DEVENIRE „

LOCUL I

8

TIGOVAN FLORIN

XI A

CONCURS NATIONAL
„TINERI JURNALISTI IN
DEVENIRE „

LOCUL III

9

TIGOVAN FLORIN

XI A

CONCURS NATIONAL „
ECO-VERDE IN
ROMANIA „

MENTIUNE

10

FLOREA CRISTINA

XI A

CONCURS NATIONAL „
ECO-VERDE IN
ROMANIA „

MENTIUNE

11

TONCEAN ALEXANDRA

XI A

CONCURS NATIONAL
„GANDESC ECO „

MENTIUNE

12

DOLOGA FLORINA

XII
A

CONCURS NATIONAL
„NOI SI NATURA „

MENTIUNE

13

STANCIU NARCIS

XI A

CONCURS „ARBORI
PENTRU VIITOR „

PREMIUL I

ANUL SCOLAR 2014-2015
REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 -2015

NR.

NUME ȘI PRENUME ELEV

CONCURSUL

ETAPA\

CR

REZULTAT

FAZA

T
1.

Dumbravan Ionut

Olimpiada

Aria judeteana

Locul I

Curriculară –Tehnologii
2.

Dumbravan Ionut

Olimpiada

Aria nationala

Locul VII

Curriculară –Tehnologii
3.

4.

Toncean Alexandra

Olimpiada Aria

Heros Andrada

Curriculară –Tehnologii

Echipajul LTA

Sanitarii pricepuți
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județeană

Participare

județeană

Mențiune

5.

Echipajul LTA

Cu viața mea apăr viața

județeană

Mențiune

6.

Toncean Alexandra

Concursul jududețean-

județeană

Premiul III

Heros Andrada

Arbori pentru viitor

Țigovan Florin

Concursul jududețean-

județeană

Mențiune

Cocian Cătălina

Privește în jurul tău

Oul Florica

Concursul județean –

7.

8.

județeană

Călător prin satul meu
9.

Heros Andrada

Concursul Național-

națională

Premiul I

națională

Premiul II

națională

Mențiune

națională

Premiul I

Bradul Altfel
10.

Țigovan Florin

Concursul NaționalBradul Altfel

11.

Țigovan Florin

Concursul NaționalDaruri pentru ziua
Pământului

12.

Florea Cristina

Concursul Național –
Nouă ne pasă- Simpozion
Internațional Apa un
miracol

13.

Toncean Alexandra

Concursul Național –

națională

Umbrela verde

Premiul
special /
Mențiune

14.

Tomi Cornelia

Concursul Național –
Pădurea universul
copilăriei
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națională

ANEXA 6
REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
a)

Promovabilitatea pe scoala sesiunea iunie-iulie 2013
Numeric

 Prezenti la examen:










Procentual
142

Promovati:
Limba si literatura romana
Matematica
Anatomie si fiziologie
umana
Biologie vegetala si animala
Geografie
Chimie organica
Chimie anorganica
Fizica

15
60 din 142
57 din 142
20 din 64

10,56%
42,25%
40,14%
31,25%

8 din 35
22 din 31
1 din 1
4 din 8
0 din 3

22,85%
70,97%
100%
50%
0%

Procentul de promovabilitate
Fizica
Chimie anorganica
Chimie organica
Geografie
Biologie vegetala si animala
Anatomie si fiziologie umana
Matematica
Limba si literatura romana
Promovabilitatea pe scoala
0

20

40

60

80

100

120

Limba
Biologi
Promo
Anato
si
e
Chimie Chimie
vabilit
mie si
literat Mate
vegeta Geogr
organi anorga Fizica
atea
fiziolo
ura matica
la si afie
pe
gie
ca
nica
roman
animal
scoala
umana
a
a
Procentul de promovabilitate 10.56 42.25 40.14 31.25 22.85 70.97
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100

50

0

b)

Promovabilitatea pe scoala sesiunea august-septembrie 2013
Numeric
 Prezenti la examen:










Procentual
81

Promovati:
Limba si literatura romana
Matematica
Anatomie si fiziologie
umana
Biologie vegetala si animala
Geografie
Chimie organica
Chimie anorganica
Fizica

15
59 din 81
50 din 81
22 din 30

18,51%
72,83%
61,72%
73,33%

16 din 27
17 din 19
1din 1
3din 3
1 din 1

59,25%
89,47%
100%
100%
100%

Procentul de promovabilitate
Fizica
Chimie anorganica
Chimie organica
Geografie
Biologie vegetala si animala
Anatomie si fiziologie umana
Matematica
Limba si literatura romana
Promovabilitatea pe scoala
0

20

40

60

80

100

120

Anatom
Promov Limba si
Biologie
Chimie Chimie
ie si
abilitate literatur Matem
vegetal Geograf
organic anorgan Fizica
fiziologi
atica
ie
a pe
a
a si
e
a
ica
scoala romana
animala
umana
Procentul de promovabilitate 18.51

72.83

61.72
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73.33

59.25

89.47

100

100

100

c)

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat anul 2013 (media dintre
sesiuni)
Sesiunea iunie-iulie
Sesiunea augustMedia
septembrie
142
10,56%
42,25%
40,14%
31,25%
22,85%
70,97%
100%
50%
0%

Prezenti la examen (numeric):
Promovati:
Limba si literatura romana
Matematica
Anatomie si fiziologie umana
Biologie vegetala si animala
Geografie
Chimie organica
Chimie anorganica
Fizica

81
18,51%
72,83%
61,72%
73,33%
59,25%
89,47%
100%
100%
100%

14,535%
57,54%
50,93%
52,29%
41,05%
80,22%
100%
75%
50%

Procentul de promovabilitate
Fizica
Chimie anorganica
Chimie organica
Geografie
Biologie vegetala si animala
Anatomie si fiziologie umana
Matematica
Limba si literatura romana
Promovabilitatea pe scoala
0

20

40

60

80

100

120

Promov Limba si
Anatomi Biologie
Chimie
abilitate literatur Matema e si vegetala Geografi Chimie
anorgani Fizica
tica fiziologi
e
organica
a pe
a
si
ca
scoala romana
e umana animala
Procentul de promovabilitate

14.53

57.54
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50.93

52.29

41.05

80.22

100

75

50

a)

Promovabilitatea pe scoala sesiunea iunie-iulie 2014
Inscrisi

Prezentati

Neprezentati

Picati

Promovati

Limba si
literatura
romana

114

78

36

43

35

Matematica

114

70

44

39

31

Anatomie si
fiziologie
umana

68

42

26

31

11

Biologie
vegetala si
animala

21

14

7

6

8

Geografie

20

15

5

0

15

Chimie
anorganica

3

1

2

1

0

Fizica

2

2

0

1

1

Promovabilitate %
Fizica
Chimie anorganica
Geografie
Biologie vegetala si animala
Anatomie si fiziologie umana
Matematica
Limba si literatura romana
0

20

40

60

80

100

Limba si
Anatomie Biologie
Matematic
Chimie
literatura
si fiziologie vegetala si Geografie
a
anorganica
romana
umana
animala
Promovabilitate %

44.87

44.28

26.19

221

57.14

100

0

120

Fizica
50

b)

Promovabilitatea pe scoala sesiunea august-septembrie 2014
Inscrisi

Prezentati

Neprezentati

Picati

Promovati

Limba si
literatura
romana

50

39

11

15

24

Matematica

50

42

8

20

22

Anatomie si
fiziologie
umana

27

18

9

10

8

Biologie
vegetala si
animala

8

6

2

2

4

Geografie

13

13

0

1

12

Fizica

2

2

0

1

1

Promovabilitate %
Fizica
Geografie
Biologie vegetala si animala
Anatomie si fiziologie umana
Matematica
Limba si literatura romana
0

20

40

60

80

Anatomi Biologie
Limba si
Matemat
e si
vegetala Geografi
literatura
ica
e
fiziologie
si
romana
umana animala
Promovabilitate %

61.53

52.38

222

44.44

66.66

92.3

100

Fizica

50

c)

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat anul 2014 (media dintre
sesiuni)
Sesiunea iunie-iulie

Sesiunea augustseptembrie

Media

11,76%
44.87%
44.28%
26.19%
57.14%
100%
50%

14.70%
61.53%
52.38%
44.44%
66.66%
92.3%
50%

13.23%
53.20%
48.33%
35.31%
61.90%
96.15%
50%

Promovati:
Limba si literatura romana
Matematica
Anatomie si fiziologie umana
Biologie vegetala si animala
Geografie
Fizica

Promovabilitatea media dintre sesiuni
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Promovabilitatea

Anatomi
Limba si
Promova
Matemat
e si
literatura
ti:
ica
fiziologie
romana
umana
13.23%

53.20%

48.33%
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35.31%

Biologie
vegetala
si
animala

Geografi
e

Fizica

61.90%

96.15%

50%

a)

Promovabilitatea pe scoala sesiunea iunie-iulie 2015
Inscrisi Picati Promovati

Procent
Promovabilitate
promovabilitate
scoala
Elevi promovati:
69.23%
9

Limba si
literatura
romana

39

12

27

Matematica

39

21

18

46.15%

Anatomie si
fiziologie
umana

27

19

8

29.62%

Biologie
vegetala si
animala

10

4

6

60%

Geografie

2

0

2

100%

b)

Procent
promovabilitate:
24%

Promovabilitatea pe scoala sesiunea august-septembrie 2015
Inscrisi Picati Promovati

Procent
Promovabilitate
promovabilitate
scoala
Elevi promovati:
59.37%
5

Limba si
literatura
romana

32

13

19

Matematica

32

18

14

Anatomie si
fiziologie
umana

18

11

7

38.88%

Biologie
vegetala si
animala

8

5

3

37.50%

Geografie

4

0

4

100%

Fizica

2

1

1

50%

224

43.75%
Procent
promovabilitate:
16%

c)

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat anul 2015 (media dintre
sesiuni)
Sesiunea iunie-iulie
Sesiunea augustMedia
septembrie

Prezenti la examen (numeric):
Promovati:
Limba si literatura romana
Matematica
Anatomie si fiziologie umana
Biologie vegetala si animala
Geografie

39
9
69.23%
46.15%
29.62%
60%
100%

32
5
59.37%
43.75%
38.88%
37.50%
100%

64.30%
44.95%
34.25%
48.75%
100%

-

50%

50%

Fizica

20%

Promovabilitate in %
120
100
80
60
40
20
0

Promovabilitate

Limba si
literatura
romana

Matematica

Anatomie si
fiziologie
umana

Biologie
vegetala si
animala

Geografie

Fizica

64.3

44.95

34.25

48.75

100

50
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ANEXA 7
FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA A CADRELOR
DIDACTICE IN ULTIMII 5 ANI

ANUL
SCOLAR

2009-2010

NR.
NR.
CADRE
CADRELOR
DIDACTICE DIDACTICE
TITULARE
CARE AU
IN UNITATE
URMAT
CURSURI DE
PERFECTION
ARE

42

35

PROCENTUL
CADRELOR
DIDACTICE
TITULARE
CARE AU
URMAT
CURSURI DE
FORMARE
PROFESIONALA
CONTINUA

DOMENII DE FORMARE

CUANTUMUL
CHELTUIELILOR
CU FORMAREA
PROFESIONALA
CONTINUA/CADRU
DIDACTIC

83,33%

Diseminarea programei
scolare pentru aria curriculara
Consiliere si Orientare
Acordarea gradului didactic
definitiv in invatamant

Cursurile cu

Acordarea gradului didactic II
in invatamant

realizat din

Acordarea gradului didactic I
in invatamant

proprii ale

Abilitare curriculara-limba si
literatura romana

didactice

formarea
profesionala
continua s-au

veniturile

cadrelor

Abilitare curriculara limbi
moderne
Strategii interactive de
instruire si evaluare-istorie,
geografie, socio umane
Didactici modernematematica, chimie, fizica,
biologie
Didactica disciplinelor
tehnologice
2010-2011

34

29

85,29%
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Diseminarea programei
scolare pentru aria curriculara
Consiliere si Orientare

Cursurile cu
formarea

profesionala
Acordarea gradului didactic
definitiv in invatamant

continua s-au
realizat din

Acordarea gradului didactic II
in invatamant

veniturile
proprii ale

Acordarea gradului didactic I
in invatamant

cadrelor
didactice

Perfectionare management
Formatori
Masterate in studii culturale
Britanice
Proiecte COMENIUS
Istoria orala a comunitatilor
locale
Mecatronica – Euro Meca
Form
2011-2012

44

38

86,36%

Diseminarea programei
scolare pentru aria curriculara
Consiliere si Orientare

Cursurile cu
formarea
profesionala

Acordarea gradului didactic
definitiv in invatamant

continua s-au
realizat din

Acordarea gradului didactic II
in invatamant

veniturile
proprii ale

Acordarea gradului didactic I
in invatamant

cadrelor
didactice

Metoda proiectelor la varste
timpurii

2012-2013

36

22

61,11%
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Tehnici moderne de predare
invatare- evaluare utilizate la
clasa
Acordarea gradului didactic II

- Cursurile cu

in invatamant

formarea

Acordarea gradului didactic I

profesionala

in invatamant

continua s-au

Formatori

realizat din

Cadru didactic profesionist in

veniturile

invatamant

proprii ale

E-learning pentru parteneri

cadrelor

sociali

didactice

Competente in comunicare,

- Fonduri

performanta in educatie

POSDRU

Antreprenoriat si inovare
TIC avansat
Strategii de reducere a
stresului
Formarea continua a
profesorilor de limba romana
in societatea cunoasterii
Dezvoltarea inteligentei
emotionale
Self kit
Inregistrarea electronica a
autoevaluarii
PPT avansat
Metode eficiente de invatare a
fizicii
COMPIT
Dezvoltarea profesorilor de
matematica si stiinte in
societatea cunoasterii
Formarea personalului
didactic din invatamantul
secundar in vederea utilizarii
tehnologiei informatiei si a
instrumentelor e-learning in
activitatea didactica ( ePROF)
ROCNEE (Cadru de referinţă
228

al

naţional

curriculumului

pentru

învăţământul

preuniversitar: un imperativ al
reformei curriculare)
Calitatea interna in
invatamant
Reform Transilvania
Master Management
educational
Curs mentor
Cultura

tehnologica

comunicare
durabila

in
–

si

dezvoltare
Universitatea

Tehnica Cluj Napoca
2013-2014

30

12

40%

Mediator scolar

- Cursurile cu

Modul antreprenoriat și

formarea

inovare

profesionala

Expert accesare fonduri

continua s-au

structurale si de coeziune

realizat din

europene

veniturile

Cadrul didactic- un

proprii ale

profesionist in invatamant

cadrelor

Permisul european de

didactice

conducere a computerului

- Fonduri

avansat

POSDRU

Trainingul international Spre
o cultura educativa
internationala si dezvoltare
durabila
Dezvoltator de E-LEARNING
Formator
Dezvoltare profesionala
continua pe componenta
instruirii diferentiate a
229

elevilor
Cunoscand dimensiunile
slujirii dascalului
Formarea continua a
profesorilor de matematica
Utilizarea avansata a
instrumentelor TIC
Cultura Tehnologica si
comunicarea in doemniul
dezvoltarii durabile
Metodist
Introducere în eTwinning
Evaluarea in scolile sec XXI
Inregistrarea electronica a
autoevaluarii
2014-2015

28

20

71.42%

Cadru ethnic PSI

- Cursurile cu

Mediator scolar

formarea

Studii universitare de masterat profesionala
Obtinerea gradului didactic I

continua s-au

Obtinerea gradului didactic II

realizat din

Cursuri postuniversitare

veniturile

Educativa – oportunitati de

proprii ale

studiu in strainatate

cadrelor

Autocunoastere si control

didactice

Formator

- Fonduri

Expert accesare fonduri

POSDRU

structural si de coeziune
modulul 3
Management educational
european
Comunicare si munca in
echipa
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GLOSAR
AJOFM

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca

ANPCDEFP Agentia Nationala Pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale
ARACIP

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

CCDG

Centrul Carpato Danubian de Geoecologie

CCD

Casa Corpului Didactic

CDL

Curriculum în dezvoltare locală

CEAC

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

CES

Cerinte Educative Speciale

CJAPP

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica

CJRAE

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala

CLDPS

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social

CRFPA

Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor

CSSM

Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă

FSE

Fondul Social European

H IV

Virusul Imunodeficientei Umane

INDTS

Indicatori pe termen scurt in industrie

IS J

Inspectoratul Scolar Judetean

IPI

Indicii Productiei Industriale

IPT

Invatamant Profesional si Tehnic

IT M

Inspectoratul Teritorial de Munca

OMECT

Ordin Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului

ONG

Organizatie Non-guvernamentala

ONSS

Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar

MECT

Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului

SAM

Scoala de Arte si Meserii
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SOWT

Strenghts (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunităţi) şi Threats(amenintari}.

PAS

Planul de Actiune al Scolii

PIB

Produsul Intern Brut

PLAI

Planul Local de Actiune pentru Invatamant

PRAI

Planul Regional de Actiune pentru Invatamant

POR

Programul Operational Regional

POS DRU

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

PND

Planul National de Dezvoltare

PSI

Prevenirea si stingerea incendiilor

UBB

Universitatea Babes-Bolyai

UE

Uniunea Europeana

TVET

Formare Profesionala Initiala

COLECTIVUL DE INTOCMIRE:
TAMAS CRISTINA
PUTURA SIMONA
NELCA MIRELA
DASCALUL MONICA
CHRISTOF CAMELIA

DIRECTOR,
Prof. VLAD MARIANA
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