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PARTEA I - CONTEXTUL 

 

 

1. FORMULAREA SCOPULUI 

 

1.1 VIZIUNEA ŞCOLII 

Având în vedere contextul socio-economic în schimbare la noi în localitate și privind realist modul de 

abordare al nostru ca școală cu comunitatea locală și agenții economici Liceul nostru îşi propune ca prin 

întregul proces instructiv-educativ să se orienteze către formarea unui absolvent cu solide competențe 

transferabile, de către un personal empatic, deschis la schimbare și competitiv. Ne dorim: 

 Responsabilitate 

 Performanță 

 Atitudine  

 Curaj 

 Egalitate de șanse 

 

1.2 MISIUNEA  ŞCOLII 

 

Liceul nostru– aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală -  oferă:  

 Formarea inițială și continuă de înaltă calitate în domeniile: mecanică, electric, chimie 

industrială, protecția mediului, estetica şi igiena corpului omenesc, comerţ, informatică ; 

 Asigură integrarea și reintegrarea pe piața muncii locală, regională și europeana; 

 Dezvoltă abilități manageriale și antreprenoriale necesare pentru cariera viitoare a elevilor 

noștri; 

 Un mediu de învățare stimulativ, cu orientare tehnologică de calificare superioară. 

 

 

2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

2.1. SCURT ISTORIC AL LICEULUI 

Viața actualului Liceu Tehnologic "Nicolaus Olahus" începe la sfârșitul secolului XVIII și începutul 

secolului XIX, când în actuala clădire a fost înființată “Școala de fete”. 

             De-a lungul timpului, Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" a suferit o serie de transformări, 

reflectând evoluția societății românesti și a comunității orăștiene la momentele istorice respective. Astfel, 

după 1850 funcționează pentru câțiva ani Școala de fete, care se constituie în 1887 în Școala superioară de 

stat pentru fete, apoi între 1894-1895 Școala civilă de stat pentru fete în actuala clădire veche a școlii. 

  Aceasta trece în 1919 în proprietatea statului român și funcționează pâna în 1926 ca Școală medie, 

iar din 1926-1928 ca Școală superioară de gradul I. Școala a avut 11 profesori, 1 local adecvat și un plan de 

învățământ bun. Activitatea efectivă de instruire se desfășoară în 3 clase, iar din 1931 în 4 clase gimnaziale 

cu un efectiv de 150 de elevi. 

  Între 1947-1948 și-a desfășurat activitatea “Liceul de fete”. În perioada 1948-1955 a avut loc o 

reorganizare, luând ființă „Școala Medie Tehnică-Agricolă”, care pregătea cadre medii tehnice. În 1955 

această școala este transferată la Alba-Iulia, în locul ei fiind organizată “Școala Profesională de Mecanici 
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Agricoli”, tutelată de către S.M.T. Orăștie. În perioada 1958-1966 este înființat „Liceul Economic”, ca 

răspuns la necesitățile economice ale județului Hunedoara. Aici s-au pregătit cadre medii pe durata de 4 ani 

în domeniile contabilitate, planificare, merceologie. 

 Ca urmare a dezvoltării industriale a zonei , în anul 1974 se pun bazele Liceului de Chimie 

Industrială, care funcționează în paralel cu profilul economic aflat în desființare. După 1989 liceul se 

transformă în Grup școlar de Chimie Industriala având învatamant liceal, curs de zi și seral, precum și 

învăţământ post-liceal de maiştrii şi şcoală profesională. Din anul 2001 şcoala devine Grup scolar "Nicolaus 

Olahus" Orăștie, iar din 1 septembrie 2012 liceul își schimbă din nou denumirea devenind Liceul Tehnologic 

"Nicolaus Olahus". 

   Aceste transformări nu sunt datorate nestatorniciei sau nepriceperii, ci faptului că școala s-a străduit 

ca în ani să răspundă comenzii sociale a zonei Orăștie în pregătirea forței de muncă. 

               În anul 2013, pentru activitatea desfăşurată liceului nostru i s-a acordat ,,Titlul de Exclenţă CRIO 

Vest 2013’’ pentru aria de excelenţă ,,Relevanţa’’. 

               În anul școlar 2018, pentru activitatea desfăşurată liceului nostru i s-a acordat ,,Titlul de Exclenţă 

CRIO Vest 2018’’ pentru aria de excelenţă ,,Flexibilitate’’. 

               În perioada 2014-2015 am participat la PROGRAMUL Erasmus+, Acţiunea KA1, mobilități VET, 

derulat prin Agenţia Natională pentru programe comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 

din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, 2014-1-RO01-KA102-000628. 

 

2.2. PREZENTAREA GENERALĂ A  LICEULUI 

 

               Liceul Tehnologic  “Nicolaus Olahus” din Orăştie, judeţul Hunedoara deserveşte o zonă cu 

suprafaţă de aproximativ 300 km
2
. 

               Şcoala funcţionează cu 25 de clase  după cum urmează: 

 Liceu tehnologic 

- 3 clase curs zi 

- 5 clase curs seral 

Învățământ profesional de 3 ani 

- 6 clase  

Învăţământ postliceal 

- 3 clase   

Programul „A Doua Şansă” 

- 1 clasă învăţământ primar 

- 6 clase învăţământ gimnazial ciclul inferior 

     

               Liceul pregăteşte elevi în profil Resurse naturale şi protecţia mediului (singura din judeţ cu dotări 

corespunzătoare), şi profil Tehnic cu următoarele domenii: mecanică, chimie industrială şi electric; de 

asemenea pregătește prin învățământul postliceal tehnicieni în mașini cu comandă numerică, precum și 

agenți comerciali și cosmeticieni. 

   Toate transformările înregistrate în organizarea şcolii vizează de fapt reorganizarea rapidă şi 

eficientă în vederea adaptării ofertei şcolare la dinamica vieţii economice, creşterea calităţii actului educativ-

instructiv prin realizarea optimizării raportului formare/informare, dar şi creşterea calităţii ambientale. 
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3. ANALIZA REZULTATELOR  

 

         Rezultate obţinute la olimpiade si concursuri şcolare în anul școlar 2015-2016 

 

         Faza județeană  - Olimpiada disciplinelor din Aria Curriculară TEHNOLOGII 

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Domeniul Rezultat Profesor 

coordonator 

1. Oana Dumitra XI A Protectia 

mediului 

Premiul III Mos Corina 

Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

2. Uritesc Maris 

Maria 

XI A Protectia 

mediului 

Mentiune Mos Corina 

Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

3. Moldovan Roxana XIA Protectia 

mediului 

 

   - 

Mos Corina 

Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

4. Stoianov Alin Ioan XI B Mecanica Mentiune Sas Aurelia 

Buboaca 

Nicoleta 

5. Filimonescu 

Alexandru 

XIB Mecanica Mentiune Sas Aurelia 

Buboaca 

Nicoleta 

6. Stanca Dorina 

Adriana 

XIIA Protectia 

mediului 

Premiul I Mos Corina 

Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

7. Fechete Tudor XIIB Mecanica Premiul II Sas Aurelia 

Potopea Mihai 
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Buboaca 

Nicoleta 

8. Anechitei 

Sebastian 

XIIB Mecaniac Premiul III Sas Aurelia 

Potopea Mihai 

Buboaca 

Nicoleta 

 

           Faza națională -  Olimpiada disciplinelor din Aria Curriculară TEHNOLOGII 

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Domeniul Rezultat Profesor 

coordonator 

1. Stanca Dorina 

Adriana 

XIIA  Protectia 

mediului 

Participare Mos Corina 

Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

 

 

 

          Faza județeană - Concursul de matematică aplicată A. HAIMOVICIU 

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Rezultat Profesor 

coordonator 

1. Linul Rebeca XA Mentiune Hategan Mihaela 

 

          Faza județeană - Concursul de chimie „PETRU PONI ” 

 

Nr

crt 

Nume și  

prenume elev 

Cls Disciplina Faza 

județeană 

Cadrele didactice 

care au pregătit 

elevii 

1. Linul Rebeca X Chimie Mentiune  

 Prof. 

Mocrei Valeria 

2. Gherman Laura X Chimie - Prof. 

Mocrei Valeria 

 

          Rezultate obţinute la olimpiade si concursuri şcolare în anul școlar 2015-2016 

 

          Faza județeană  - Olimpiada disciplinelor din Aria Curriculară TEHNOLOGII 

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Domeniul Rezultat Profesor 

coordonator 

1. Oana Dumitra XI A Protectia Premiul III Mos Corina 
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mediului Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

2. Uritesc Maris 

Maria 

XI A Protectia 

mediului 

Mentiune Mos Corina 

Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

3. Moldovan Roxana XIA Protectia 

mediului 

 

   - 

Mos Corina 

Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

4. Stoianov Alin Ioan XI B Mecanica Mentiune Sas Aurelia 

Buboaca 

Nicoleta 

5. Filimonescu 

Alexandru 

XIB Mecanica Mentiune Sas Aurelia 

Buboaca 

Nicoleta 

6. Stanca Dorina 

Adriana 

XIIA Protectia 

mediului 

Premiul I Mos Corina 

Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

7. Fechete Tudor XIIB Mecanica Premiul II Sas Aurelia 

Potopea Mihai 

Buboaca 

Nicoleta 

8. Anechitei 

Sebastian 

XIIB Mecanica Premiul III Sas Aurelia 

Potopea Mihai 

Buboaca 

Nicoleta 

 

 

         Faza națională -  Olimpiada disciplinelor din Aria Curriculara TEHNOLOGII 

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Domeniul Rezultat Profesor 

coordonator 

1. Stanca Dorina XIIA  Protectia Participare Mos Corina 
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Adriana mediului Popa Cristina 

Stencoane 

Vasilica 

Gherman 

Camelia 

 

         Faza județeană - Concursul de matematica aplicata A. HAIMOVICIU 

 

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Rezultat Profesor 

coordonator 

1. Linul Rebeca XA Mentiune Hategan Mihaela 

 

         Faza județeană - Concursul de chimie „PETRU PONI ” 

 

Nr

crt 

Nume și  

prenume elev 

Cls Disciplina Faza 

județeană 

Cadrele didactice 

care au pregătit 

elevii 

1. Linul Rebeca X Chimie Mentiune  

 Prof. 

Mocrei Valeria 

2. Gherman Laura X Chimie - Prof. 

Mocrei Valeria 

 

           Concurs Național Antigrog Împreună 

  

Nr

crt 

Nume și  

prenume elev 

Cls Rezultate  Cadrele didactice care au pregătit elevii 

1. Piu Paula X Participare   

 Prof. 

Vițonescu Emanuela 

2. Gherman Laura X participare Prof. 

Vițonescu Emanuela 

3 Popa Nicoleta IX  participare Prof. Vițonescu Emanuela 

4. Bura Bianca X participare Prof. Vițonescu Emanuela 

          Faza județeană-Concurs ,, Știu și aplic” 

 

Nr.

crt. 

Nume si 

prenume elev 

Cls. Cadru didctic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1. Furdui 

Camelia Maria 

Turdăşan 

Alina Florina 

 

IX Popa Cristina Mentiune 
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          Rezultate obţinute la olimpiade si concursuri şcolare în anul școlar 2016-2017 

 

          Fază județeană - Concursul de matematică aplicată A. HAIMOVICIU 

 

Nr.crt. Nume si prenume Clasa Rezultat Profesor 

coordonator 

1. Gherman Laura XIA Participare Hategan Mihaela 

 

           Faza judeteana - Concursul de chimie „PETRU PONI ” 

 

Nr

crt 

Nume și  

prenume elev 

Cls Disciplina Faza 

județeană 

Cadrele didactice 

care au pregătit 

elevii 

1. Linul Rebeca X Chimie Mentiune  

 Prof. 

Mocrei Valeria 

2. Gherman Laura X Chimie - Prof. 

Mocrei Valeria 

 

          Faza județeană-Concursul județean de cultură generală ,,Citești și câștigi” 

 

Nr.

crt. 

Nume si 

prenume elev 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1. Todor Mariana XII Buboacă Nicoleta Diploma de 

participare 

2. Dumitra Oana XII Buboacă Nicoleta Diploma de 

participare 

3. Popa Nicoleta XII Buboacă Nicoleta Diploma de 

participare 

4. Teleman 

Isaura 

XII Buboacă Nicoleta Diploma de 

participare 

5. Gherman 

Laura 

XII Buboacă Nicoleta Diploma de 

participare 

6. Bran Oana XII Buboacă Nicoleta Diploma de 

participare 

 

          Faza județeană-Concurs ,, Știu și aplic” 

 

Nr.

crt. 

Nume si 

prenume elev 

Cls. Cadru didctic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1. Sibisan 

Patricia 

IX Mocrei Valeria Premiul II 
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Panci Oana 

Gheorghe 

Cristian 

2. Bahna Ana-

Maria 

Gheorghioiu 

Diana Maria 

X Popa Cristina Mentiune 1 

 

           

        Concurs regional-Vreau sa descopar, vreau sa invat, vreau sa stiu 

 

Nr.

crt. 

Nume si 

prenume elev 

Cls. Cadru didctic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1. Albu Claudiu 

Buruiana 

Monica 

Moga Daniel 

XII Buciuman Manuela Premiul III 

 

        Concurs regional- ,,Spune Nu drogurilor” 

 

Nr.

crt. 

Nume si 

prenume elev 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1. Manescu 

Simona 

IX Buboaca Nicoleta Premiul III 

 

        Concurs ,, Les prix” CFA 

 

Nr. 

crt 

Nume si 

prenume elev 

Cls Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1. Teleman 

Isaura 

XII Buciuman Manuela Diploma participare 

 

         Concurs interjudetean ,, Tehnoart” 

 

Nr. 

Crt. 

Nume si 

prenume elev 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1. Mardale Iulia 

Veres Ana -

Maria 

IX Mocrei Valeria 

Buboaca Nicoleta 

Mentiune 

2. Mănescu 

Simona 

Bîrleanu 

Andrada 

IX Cîndea Lenuța 

Popa Cristina 

Mentiune 
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Rezultate obţinute la olimpiade si concursuri şcolare în anul școlar 2017-2018 

 

        Faza județeană Concurs Știu și aplic 

 

Nr. 

Crt. 

Nume si prenume 

elev 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1 Panci  Gheroghe 

Cristian 

X C Mocrei Valeria Premiul II 

2 Sibișan Patricia 

Ioana 

XC Mocrei Valeria premiul II 

3 Cristea Adrian IX A Popa Cristina Premiul III 

4 Lazăr Alina IX A Popa Crisitina, Premiul III 

 

 Concurs Județean Ia atitudine! Spune NU drogurilor! 

 

Nr. 

Crt. 

Nume si prenume 

elev  

 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat  

1 Mănescu Simona XA Buboacă Nicoleta  Premiul III 

2 Sibișan Loredana XC Vițonescu Emanuela mențiune 

3 Pascu Leonard XID Vițonescu Emanuela participare 

 

 Concurs regional Înapoi la origini 

 

Nr. 

Crt. 

Nume si prenume 

elev 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1 Liceul Tehnologic 

N. Olahus 

 Vițonescu Emanuela Premiul special 

pentru preparat 

culinar 

 

Faza Județeană-Concurs de chimie Petru Poni 

 

Nr. 

Crt. 

Nume si prenume 

elev 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1 Mateș Ioan IX A Mocrei Valeria mențiune 

 

Rezultate obţinute la olimpiade si concursuri şcolare în anul școlar 2018-2019 

 

Faza județeană Concurs Știu și aplic 

 

Nr. 

Crt. 

Nume si prenume 

elev 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1 Popa Nicoleta XIIA Cîndea Lenuța Premiul II 
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2 Gheorghioiu Diana XII A Cîndea Lenuța Premiul II 

3 Panci  Gheroghe 

Cristian 

XIC Mocrei Valeria Premiul II 

4 Sibișan Patricia 

Ioana 

XIC Mocrei Valeria Premiul II 

5. Cristea Adrian X A Popa Cristina Premiul III 

6. Lazăr Alina X A Popa Crisitina, Premiul III 

 

Faza județeană-Concursul județean de cultură generală ,,Citești și câștigi” 

 

Nr.

crt. 

Nume si 

prenume elev 

Cls. Cadru didactic care a 

pregatit elevul 

Rezultat 

1. Mateș Adrian XI Mocrei Valeria Diploma de 

participare 

2. Tincu Ciprian XI Mocrei Valeria Diploma de 

participare 

3. Moldovan 

Ciprian 

XI Mocrei Valeria Diploma de 

participare 

4. Lazăr Alina XI Mocrei Valeria Diploma de 

participare 

5. Furdui 

Mădălina 

XII Mocrei Valeria Diploma de 

participare 

6. Bîrleanu 

Andrada 

XII Mocrei Valeria Diploma de 

participare 

7. Mănescu 

Simona 

XII Mocrei Valeria Diploma de 

participare 

 

 Cu privire la baza materială: 

            Școala beneficiază de bază materială bună. 

            În anii anteriori s-au efectuat următoarele: 

 Amenajarea laboratorului tehnologic pentru domeniul chimie industrială 

 Dotarea cabinetului de ecologie 

 S-au efectuat  reparatii în cabinetul de chimie  

 Amenajarea interioara a curții școlii 

 Dotarea cu camere de supraveghere și cu aparatura pentru difuzare în școală 

 Dotarea cu mobilier şcolar în laboratorul de fizică. 

 Dotarea cu scaune a sălii festive. 

 Montarea de panouri de protecţie de lemn-pe calorifere- în sala de sport. 

 Fixarea retroproiectoarelor în cinci cabinete şi laboratoare 

 Reparaţii totale la spaţiile sanitare din corpul A 

 Îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii prin achiziţii şi donaţii. 

 Introducerea de noi calificări 

            Din anul școlar 2013 – 2014 funcționează şi  nivelul 5 de învăţământ  cu  următoarele  domenii/ 

specializări /calificări profesionale: 
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      Şcoala postliceală 

      Nivelul 5 / filiera tehnologică/Mecanică- Tehnician operator maşini cu comandă numerică 

Nivelul 5 / filiera tehnologică/Estetica şi igiena corpului omenesc- Tehnician maseur 

Nivelul 5/ filiera tehnologică/Estetica şi igiena corpului omenesc-Cosmetician 

Nivelul 5/ filiera tehnologică/Comerţ –Agent comercial 

Nivelul 5 / filiera tehnologică/Informatică- Tehnician echipamente periferice şi birotică 

            Şcoala de maiştri 

      Nivelul 5 / filiera tehnologică/Mecanică-Maistru mecanic 

 

          Din anul școlar 2019-2020 ne propunem să introducem noi calificări pentru nivelul 4, în urma 

analizei Plai 2016-2020. 

         Aceste calificări sunt:  

      Nivel  4/ filiera tehnologică//Mecanică- Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică  

      Nivelul 4 / filiera tehnologică/Servicii/Comerț/economic- Tehnician în activități de comerț 

      Nivelul 4 / filiera tehnologică/Servicii/Comerț/economic- Tehnician în activități economice 

      Nivelul 4 / filiera tehnologică/Servicii/Turism și alimentație- Tehnician în turism 

      Nivelul 4 / filiera tehnologică/Servicii/Turism și alimentație- Organizator  banqueting 

      Nivelul 4 / filiera tehnologică/Tehnic/Construcții, instalații și lucrări publice- Tehnician în construcții 

și lucrări publice 

 

 Informaţii de tip calitativ 

          Cu privire la relaţionarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic se apreciază că aceasta 

este de colaborare, respect fără stări conflictuale, de tip empatic şi asertiv din partea conducerii şcolii. 

         Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare. Este 

un climat în care valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, ataşamentul faţă de copii, respectul 

faţă de profesori, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, competiţie, entuziasm, dorinţă 

de afirmare, astfel că elitismul profesional, individualismul, conservatorismul apar ca şi situaţii cu totul 

accidental.  

         Atitudinea părinţilor faţă de şcoală este în general pozitivă. Există însă şi familii care nu sunt 

interesate de progresul şi educaţia copiilor, manifestând atitudine pasivă sau chiar indiferenţă. 

         Politicile educaţionale redefinesc raportul familie-şcoală prin obligaţia şcolii de a desfăşura o 

activitate transparentă pentru a permite reuşita elevilor. De aceea se acordă o atenţie deosebită colaborării 

şcolii cu familiile elevilor. Există o programare riguroasă a şedinţelor cu părinţii pentru elevii 

învăţământului liceal sau încheiat acorduri cadru de parteneriat pentru educaţie. 

          Părinţii elevilor din clasele terminale sunt consiliaţi permanent de către profesorii diriginți şi 

psihologul şcolar în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională. 

 

  Activitățile Educative școlare și extrașcolare sunt:  

 

  septembrie  Ziua recoltei- Orastie  

 1 octombrie- Ziua persoanelor varstnice- vizita la centrul de batrani Orastie 
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  octombrie Noaptea Bibliotecilor 

  octombrie -plantare arbusti in curtea scolii 

 noiembrie- Saptamana fructelor si legumelor donate- vizita la Centrul de plasament Orastie 

  noiembrie- Campanie de colectare selectiva a deseurilor - proiect Ecoscoala 

 Noiembrie –Educatie rutiera- Norme de conduita in circulatia cu mijloacele de transport 

 1 decembrie- participare a trupei de calusari la evenimentul organizat de Primaria Municipiului 

Orastie cu ocazia zilei de 1 decembrie 

 Activități proiect Să ne cunoaștem țara 

 decembrie- lansare proiect  Arc peste timp 

  decembrie – Serbare de Craciun 

  decembrie –concurs de amenajare a salilor de clasa- concursul Spiritul Craciunului 

 Saptamana educatiei globale -Stop violență și discriminare- realizare de postere/desene pe tema 

dată  

 Proiect educativ Vine vine Mos Nicolae! 

 Proiect educativ Bucuria Crăciunului 

 Participare la Festivalul Calusarul Transilvanean- dec. 

 Competitie de fotbal 

 Omagiu lui Eminescu- ianuarie  

  Campania O saptamana fara violenta- ianuarie – februarie  

  Proiectul Voluntari pentru Viata -Concurs  SMURD  

 Drogurile si efectele lor  -proiect educațional 

 Activatate profamilie – Sibiu 

 Campania unui  gand bun, martie 

 Festivitate Arc peste timp 

 La cafea cu Anca 

 Activitate Ziua Apei – parteneriat cu Apa Prod 
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 Vizita Goscom Ziua mondiala a apei 

 Concurs Citesti si castigi  

 Campania Informeaza-te ! Viitorul iti apartine!  

 Activități de  prevenire a traficului de persoane în parteneriat cu asociația eLiberare!   

 Participare concurs ” Impreuna” de proiecte antidrog- etapa judeteana 

 Activitate -Saptamana pro-viata  

 Vizita la Spitalul Municipal Orastie cu ocazia deschiderii blocului operator 

 Activitate de prezentatre a TBC-ului in parteneriat cu Dispeceratul de TBC Orastie 

 Activitati de reamenajare a salii Consiliului elevilor  

 Vizita CFIC –proiect Drogurile si efectele lor  

 Parteneriat SALVITAL-metode de prim ajutor  

 Festivalul prieteniei:     Campionate sportive, concurs desen, pictat saloane pediatrie Spital 

Municipal, concurs costume dacice si romane  

 Activitati cu ocazia Zilei Europei   9 mai – prezentare tari pe clase si activitate in parteneriat cu 

Primaria Municipiului Orastie si scolile din oras 

  Participare Targ Educational ISJ  

 Simpozion national Noi si Pamantul pentru o viata mai buna 

 Expozitie universala „Arta in frumusetea si diversitatea ei” Orastie  

 Proiect „De la segregare la incluziune” in parteneriat cu Asociatia de Caritate „Casa Harului” 

Varmaga si Pacific Developmental Pathways  

 Concurs National „Impreuna”, Eforie sud 

 Ghidul angajatului orastian  

 Activitati realizate cu ocazia vizitei unei echipe de olandezi: vizite la cele doua  azile din oraș,la 

centre de copii, statie de epurare a apei, lecții deschise,  atelier hande made, calusarii, festivitate 

ramas bun 

  Activitați  in cadrul proiectului ROSE 

 Atelier hande made cu diferite teme 

 Gestionarea unui conflict- dezbatere cu privire cauzele apariției unui conflict între elevi și 
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modalități de rezolvare și gestionare a unui conflict 

 Lumea mea prin prisma artei-workshop susținut  regizor teatrul de artă Deva  

 24 ianuarie- festivitate in centrul orasului 

 Proiect Impreuna e mai bine- Excursie boldesti 

 Ia atiutdine! Spune NU drogurilor. 

 CONCURS- Stiu si aplic 

 Simpozion național Multiculturalitate și credintă 

 Simpozion national Cei sapte ani de acasa 

 Activitate educațională CFIC “Educație și prevenire”  

 Inapoi la origini – proiect educațional 

 Excursii  Cluj, Timișoara, Alba Iulia  

 Vizite Philips, vizite Arsenal,  

 Campania națională Informare acasă! Siguranța în lume! 

 Concurs Chimie Petru P 

 Prevenirea consumului de droguri- antidrog, protecția copilului 

 Dezbatere/prezentare- Direcția forțelor de muncă 

 Ecoprovocarea- proiect național 

 Trăieşte clipa dar.....trăieşte !- Proiect educațional 

 Sceneta Vinovat.....Nevinovat! 

 Activități colectare selectivă RO-REC 

Activitățile extrașcolare realizate de către membri comisiei matematică și științe pe parcursul 

anului școlar 2018-2019, sunt următoarele: 

 Proiect PAS- 2016, în parteneriat cu Fundația MARA și ISJ HD 

 Proiect ROSE 

 15 septembrie- Let’s do it, Romania! 

 29-Ziua Recoltei 

 1 oct-Ziua persoanelor vârsnice- vizită Centru pentru persoane vârsnice 
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 6 oct-Noaptea Bibliotecilor 

 Proiect educațional  Ghidul angajatului orăștian 

 Concurs CITEȘTI ȘI CÂȘTIGI 

 25 oct- Recviem pentru eroii hunedoreni ai Marii Uniri  

 8 noiembrie- Ziua porților deschise 

 19-23 noiembrie- ZIUA ȘTAFETEI 

 Proiect educațional Ziua ștafetei- elevii de azi, specialiștii de mâine  

 1-19.11.2018- 19 Zile de activism împotriva violenței la copii și tineri  

 Proiect educațional -TRĂIEȘTE CLIPA DAR..........TRĂIEȘTE 

 Proiect educațional Să ne cunoaștem țara-100 de ani de la Marea Unire 

 29.11.2019- activitate festivă de 1 dec  

 1.12.2018- activitate festivă la nivel local  

 Proiect educational -Vine vine Mos Nicolae! III 

 Donații jucării și dulciuri la copii din grădinița și școala primară Pricaz, clasa de rromani de la 

Școala Gimnazială Dr. A. Vlad și 3 copii de la Centrul de Plasament  Orăștie 

 Proiect educațional Bucuria Crăciunului II  

 Activitate hand made- felicitări pentru copii bolnavi de cancer și pentru persoanele vârstnice 

 Vizită Centru pentru persoane vârstnice  

 Activitate hand made –ornamente de Crăciun 

 Proiect educațional Arc peste timp IV 

 Spectacol piesă de teatru și călușari 

 Personalități orăștiene in perioada 1918-2018 

 Călușarul transilvănean ediția L 

 Curs Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor – Proiect Predare pentru 

schimbare, ISJ Cluj 

 Activitate hand made -Confectionarea de felicitări pentru doamne, în cadrul proiectului 

educațional Campania unui gând bun, 25feb-8 martie  

 Amenajarea unui decor de primăvară în cadrul proiectului educațional Campania unui gând bun 

 Proiect educațional Campania unui gand bun 
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 Prezentare lucrare metodico -științifică Grad I biologie- prof. Vițonescu Emanuela 

 Informează-te! Spune NU drogurilor!-martie 

 Pictură în școală-aprilie-iulie 

 Târg ofertă educațională-mai 

 Concurs Național- Știu și aplic-29 martie 

 Activități organizate la nivel local cu ocazia Zilei Uniunii Europene-9 mai 

 Activități organizate la nivel local cu ocazia Zilei Eroilor 

 Olimpiada de religie ortodoxa-etapa locala 

 Festivitate de absolvire pentru clasa XII 

 Dezbatere proiect Educația ne unește 

 Activitate pentru combaterea traficului de persoane, 7 iunie- Piesa de teatru- în parteneriat cu 

teatrul din Petroșani și ISJ Hd 

 

 

 

LISTA PROIECTELOR EDUCAȚIONALE, EUROPENE SAU POSDRU 

 

 

Nr. 

crt. 

TITLUL PROIECTULUI AN 

ȘCOLAR 

TIPUL PROIECTULUI 

 ALĂTURI DE COMUNITATE 2015 EDUCAȚIONAL ZONAL în parteneriat 

cu C.F.I.C. și M.A.I. Orăștie 

 ARC PESTE TIMP 2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

EDUCAȚIONAL LOCAL ÎN 

PARTENERIAT CU PM ORĂȘTIE ȘI 

ISJ HUNEDOARA, ediția I- III 

 PATRULA DE RECICLARE  2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN 

PARTENERIAT CU ROREC 

 DAR-DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, 

RESPECTĂ 

2015-2016 POSDRU-188/2.2/S/155547 

 PROIECT „DE LA SEGREGARE 

LA INCLUZIUNE” 

 

2015-2016 

2016-2017 

 EDUCAȚIONAL PARTENERIAT CU 

ASOCIATIA DE CARITATE „CASA 

HARULUI” VARMAGA SI PACIFIC 

DEVELOPMENTAL PATHWAYS 
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CANADA ediția I, II 

 SIMPOZION NATIONAL NOI SI 

PAMANTUL PENTRU O VIATA 

MAI BUNA, MAI 2016 BRAILA 

2015-2016 EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

 PROIECTUL VOLUNTARI 

PENTRU VIATA 

2015-2016 

2016-2017 

EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

 TRAGEDIA ȘI MIRAJUL 

DROGURILOR 

2015-2016 EDUCAȚIONAL LOCAL 

 PROIECT ECOȘCOALA 2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

EDUCAȚIONAL LOCAL, ediția I-III 

 FESTIVALUL PRIETENIEI 2015-2016 EDUCAȚIONAL LOCAL 

 O SĂPTĂMÂNĂ FĂRĂ 

VIOLENȚĂ 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

 INFORMEAZA-TE ! VIITORUL 

ITI APARTINE! 

2015-2016 

2016-2017 

EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

 FRANCOFONIA SI VALORILE EI 2016-2017 

2017-2018 

EDUCATIONAL LOCAL 

 IOAN SLAVICI 2017-2018 EDUCAȚIONAL LOCAL 

 ZIUA MONDIALA A APEI-SA 

REDAM NATURII APA CURATA  

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

EDUCATIONAL LOCAL 

 LASATI COPIII SA DEA 

CULOARE LUMII 

2016-2017 EDUCATIONAL LOCAL 

 DOR DE DRAGOBETE 2016-2017 EDUCATIONAL LOCAL 

 FLASHMOB- EROI FARA 

SUPRAPUTERI 

2016-2017 EDUCATIONAL LOCAL 

 GHIDUL ANGAJATULUI 

ORASTIAN  

2017-2018 

2018-2019 

EDUCAȚIONAL LOCAL 

 PROIECTUL ROSE 

 

2017-2018 

2018-2019 

EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

 PROIECT EDUCATIV SA NE 

CUNOASTEM TARA 

 

2017-2018 

2018-2019 

EDUCAȚIONAL LOCAL 

 PROIECT EDUCATIV VINE 

VINE MOS NICOLAE! 

2017-2018 

2018-2019 

EDUCAȚIONAL LOCAL 
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 PROIECT EDUCATIV BUCURIA 

CRĂCIUNULUI 

 

2017-2018 

2018-2019 

EDUCAȚIONAL LOCAL 

 

 PROIECTUL INAPOI LA 

ORIGINI 

2017-2018 EDUCAȚIONAL REGIONAL 

 PROIECT IMPREUNA E MAI 

BINE 

2017-2018 EDUCAȚIONAL LOCAL 

 IA ATIUTDINE! SPUNE NU 

DROGURILOR 

2016-2017 

2017-2018 

EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN 

 SIMPOZION NAȚIONAL 

MULTICULTURALITATE ȘI 

CREDINTĂ 

2017-2018 EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

 SIMPOZION NATIONAL CEI 

SAPTE ANI DE ACASA 

2017-2018 EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

 ECOPROVOCAREA 2017-2018 EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

 TRĂIEŞTE CLIPA 

DAR.....TRĂIEŞTE 

2017-2018 

2018-2019 

EDUCAȚIONAL LOCAL 

 VALENȚE CULTURALE ALE 

SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN 

MUNCA 2016-2020 

2017-2018 

2018-2019 

EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

    

 

 

  

4. Contextul național 

 

       Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele 

obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  

 

     Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, 

având ca ţintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în 

educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 şi 4 la 63% până în 2020, faţă de 57,2% în 2014  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor 

curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, pentru o mai bună 

articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională şi pentru 

creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;  

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea 

profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 
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cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la 

nevoile şi tendinţele pieţei muncii;  

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;  

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;  

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;  

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională 

 

      Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională, având ca ţinte strategice:  

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 

60% în 2020, faţă de 49,8% în 2014;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% în 2020, 

de la 1,5% în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională şi al rezultatelor învăţării dobândite în 

context nonformal şi informal;  

2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;  

3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal;  

4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învăţământ pentru tineri, cu 

accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 

      Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ţinte strategice:  

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 

2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;  

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% în 2020, 

de la 1,5% în 2014. 

 

        Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educaţiei şi formării profesionale la nivel de 

sistem;  

2. Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării;  

3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională 

din formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă şi în evaluarea rezultatelor învăţării 

dobândite în context formal, nonformal şi informal;  

4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;  

5. Promovarea excelenţei în educaţie şi formare profesională.  

 

       Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul 

formării profesionale, având ca ţinte strategice:  

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

b) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internaţională la 4.600 în 2020, 
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de la 2.800 în 2014.  

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:  

1. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională;  

2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;  

3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru 

participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

 

      Contextul regional 

 

      Obiectivul general Regiunea Vest îşi propune, ca orientând intervenţiile pe nevoile locuitorilor săi, să 

ajungă la nivelul de calitate a vieţii din regiunile puternice, non-capitale ale Europei.  

Pentru a îndeplini acest obiectiv Regiunea Vest va deveni o regiune –productivă – dinamică – conectată la 

nou – coezivă – agreabilă.  

      Documentul este structurat în Axe prioritare, cu Obiectiv şi Obiectiv tematic relevant şi descrierea 

priorităţilor de investiţii aferente.  

      Obiectivul specific care vizeaza direct intervenţii în educaţie şi formare profesională este 

Îmbunătăţirea indicatorilor de participare în special în învăţământul secundar superior şi în învăţământul 

terţiar, şi printre cele 8 priorităţi de dezvoltare asumate se regăseşte în mod explicit unul dedicat educaţiei:  

 

  Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate şi servicii sociale.  

Obiectivul aferent axei 4 este: Dezvoltarea capitalului uman din regiune prin creşterea gradului de ocupare 

a forţei de muncă, incluziune socială şi acces crescut la educaţie şi la servicii de sănătate şi sociale de 

calitate, având corelate obiectivele tematice 8, 9 şi 10.  

   Priorităţile de investiţii sunt următoarele:  

1.Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie şi formare profeisonală, precum şi creşterea calităţii 

acestora;  

1.1. Creşterea ocupării forţei de muncă în regiune;  

1.2. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea riscului de sărăcie;  

1.3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Regiunea Vest şi a accesului populaţiei la acestea.  

     Cele 11 obiective tematice asumate sunt bine corelate cu tipurile de investiţii. Dintre acestea relevanţă 

directă pentru educaţie şi formare profesională au următoarele doua obiective tematice:  

OT 9 cu investiţii de tipul: Infrastructură socială, infrastructura de sănătate, promovarea incluziunii 

sociale prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, culturale şi de recreere, programe integrate pentru 

zonele şi comunităţile sărace şi  

OT 10 cu investiţii în infrastructura de educaţie. Gestionarea acestor investiţii este necesar să răspundă la 

nevoile de interes regional. 

       Finanţarea investiţiilor aferente obiectivelor vizate, se fundamentează prin Programele operaţionale 

(PO), în bună corelare cu politicile europene de dezvoltare, astfel:  

Politica de coeziune UE – corelată cu PO Infrastrcutură Mare, PO Capital Uman, PO Capacitate 

Administrativă, PO Regional, PO Competitivitate, PO Asistenţă Tehnică.  

Politicile de Cooperare teritorială europeană direct legată de Cooperarea teritorială România – Serbia.  

Politica Agricolă Comună – corelată cu PO Dezvoltare Rurală şi PO Pescuit. 

 

      Contextul județean 
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       Judeţul Hunedoara îşi propune în strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, să devină 

”Hunedoara recunoscută – performantă - incluzivă - conectată şi verde”. (JUDEŢUL HUNEDOARA 

Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 

http://www.cjhunedoara.ro/documente/finantare%20UE/CD%20Antonela%20plan%20de%20dezvoltare/

SDJ_HD_rev_26.05_N.pdf)  

     Planul de dezvoltare a judeţului Hunedoara pe perioada 2014-2020 este strcuturat pe un sistem de 

Obiective, Domenii prioritare şi Direcţii de acţiune subsecvente.  

Obiectivul specific  Hunedoara inclusivă – înseamnă un judeţ cu un capital uman şi social crescut, care 

asigură echitabil servicii şi oportunităţi de dezvoltare, şi este dezvoltat în patru domenii prioritare, dintre 

care primele două au direcţii dedicate educaţiei şi formării profesionale: 

 

1. Dezvoltarea capitalului uman şi reintegrarea pe piaţa forţei de muncă cu 

1.1. dezvoltarea de programe de formare, calificare şi recalificare a forţei de muncă în acord cu cerinţele 

pieţei muncii şi cu sectoarele industriale reprezentative  

1.2. consilierea pentru integrarea pe piaţa muncii în cadrul comunităţilor afectate de restructurări masive  

 

2. Creşterea accesului populaţiei la servicii sociale, sănătate şi de cultură  

2.1. Creşterea performaţei şi atractivităţii sistemului de învăţământ judeţean, pentru toate nivelurile de 

educaţie;  

2.2. Sprijinirea dezvoltării comunităţilor din zonele dezavantajare sau marginalizate;  

2.3. Dezvoltare şi coeziunea comunitară în jurul identităţii locale.  

 

Planul de acţiuni defineşte următoarele măsuri concrete corelate cu direcţiile de acţiune:  

 

1.Analiza la nivel judeţean cu privire la adecvarea specializărilor din învăţământul liceal, postliceal şi 

universitar la cererea de pe piaţa forţei de muncă;  

2. Consilierea familiilor cu risc social major pentru reducerea abandonului şcolar;  

3.Creşterea gradului de conştientizare a nevoii de educaţie prin acordarea de burse pentru un număr de 

100 elevi/an, care provin din grupuri vulnerabile;  

4.Dezvoltarea de facilităţi after-school în mediul rural pentru elevii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 

(în străinătate);  

5.Înfiinţarea unui centru judeţean de de excelenţă în educaţie (activităţi extracurriculare, pregătirea levilor 

pentru concursuri şcolare) în Valea Jiului;  

6.Dezvoltarea unui program ce practică şi mentorat pentru tinerii între 15 şi 25 de ani, din învăţământul 

general şi tehnic, în vederea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;  

7. Promovarea conceptului de învăţare şi educaţie continuă la toate nivelurile ( învăţământ preuniversitar, 

universitar, educaţia adulţilor) pentru dezvoltarea resurselor umane. 
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PARTEA a II a - ANALIZA NEVOILOR 

 

1 ANALIZA NEVOILOR - MEDIUL EXTERN 

 

Aspecte demografice 

Referitor la prognoza populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară se constată o diminuare în anul 

2015 faţă de anul 2005 cu 28,7% şi în anul 2025 raportat la anul 2005 cu 46,7%, mult peste 

media Regiunii Vest (21,2%, respectiv 32,6%). 

 

 
 

Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în judeţul Hunedoara 

               Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025  

* Datele pe anul 2005 sunt preluate din Anuarul Statistic al României 2006, INS, 2006 

 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 

Concluzii  Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor 

umane IPT  

Declinul demografic general  Impune gestionarea eficientă previzională a 

dezvoltării resurselor umane sprijinită de 

investiţii corespunzătoare în capitalul uman.  

Reducerea naturală prognozată a populaţiei 

tinere  

Exprimă pericolul unui deficit de forţă de 

muncă tânără calificată în următoarea 

perioadă de timp.  

Creşterea nivelului de calificare şi a motivării 

forţei de muncă tinere de a participa la forţa 

de muncă locală, racordarea realistă la piaţa 

europeană a muncii – acţiuni de planificare a 

ofertei educaţionale, de informare, orientarea 

şi consiliere, optimizarea alocării resurselor, 

prin  
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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.  

Gradul de urbanizare a judeţului Hunedoara 

peste media naţională înseamnă pentru IPT o 

mai mare concentrare în oraşe a unităţilor 

şcolare care oferă servicii de educaţie şi 

formare profesională, fiind necesar însă 

asigurarea accesului la aceste servicii pentru 

populaţia din mediul rural, totuşi 

semnificativă.  

Fenomenul de îmbătrânire demografică  Sporirea numărului de personal calificat 

pentru asistenţă socială şi medicală şi nevoi 

educaţionale specifice.  

Se impune realizarea unui proces de 

planificare a ofertei, analizând pe sectoare 

procentul de persoane active care vor ieşi în 

pensie în următoarea perioadă, cu efecte 

majore în ceea ce priveşte forţa de muncă 

calificată şi ocupată.  

Ponderea semnificativă a populaţiei feminine  Impune oferta de pregătire - calificările dorite 

de populaţia feminină programe de sprijin 

(facilităţi) pentru participarea la educaţie.  

Fenomenul de emigrare temporară  Populaţia judeţului, inclusiv populaţia de 

vârstă şcolară este afectată de fenomenul de 

emigrare temporară, cu influenţe asupra 

ofertei de calificări la nivel regional şi 

judeţean. Diminuarea numărului de elevi, 

implicit diminuarea claselor din oferta 

judeţului are drept efect limitarea 

diversificării calificărilor. În cazul numărului 

mai mic de clase propuse, nu se va putea 

asigura acoperirea nevoilor de calificări şi 

domenii de calificare la nivelul judeţului 

Hunedoara. Această situaţie va influenţa în 

mod negativ posibilităţile de adecvare a 

ofertei la cererea angajatorilor, în primul rând 

în ceea ce priveşte includerea de noi calificări 

profesionale în ofertă.  

Diversitatea etnică  Pentru populaţia de etnie romă sunt necesare 

trasee de formare profesională de tip „A doua 

şansă„ având în vedere nivelul de educaţie şi 
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analfabetism înregistrate.  

Consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-

55 ani) active pe piaţa muncii  

Implică nevoi crescânde de formare continuă 

şi de implicarea activă a şcolilor ca furnizori 

de programe de formare pentru adulţi.  

 

Se impun, aşadar, măsuri pentru dezvoltarea resursei umane precum:  

regională  

are a ofertei educaţionale de informare orientare şi consiliere;  

problemelor de acces  

 

o o ofertă cuprinzătoare şi diversificată:  

o eliminarea paralelismelor nejustificate  

o colaborare pentru acoperire teritorială optimă  

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA  

AUGUST 2017 

 
Evoluţia VAB din judeţul Hunedoara în anii 2008-2013  

Codificări: 

A01 Agricultură, silvicultură şi pescuit  

A02 Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat;distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare  

A03 Construcţii  

A04 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor;transport şi 
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depozitare; hoteluri şi restaurante  

A05 Informaţii şi comunicaţii  

A06 Intermedieri financiare şi asigurări  

A07 Tranzacţii imobiliare  

A08 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport  

A09 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ;sănătate şi 

asistenţă socială  

A10 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii 

 

 

 

 Indicatori de context  

Contextul european 

Până în 2020, sistemele europene de învăţământ profesional şi tehnic ar trebui să fie mai atractive, 

relevante, orientate spre carieră, inovatoare, accesibile şi mai flexibile decât în 2010, şi ar trebui să 

contribuie la excelenţa şi echitatea în învăţarea continuă prin oferirea de:  

- învăţământ profesional şi tehnic atractiv şi inclusiv, cu profesori şi formatori de înaltă calificare, metode 

inovatoare de învăţare, infrastructuri şi facilităţi de înaltă calitate, căi de educaţie şi formare cu o mai mare 

relevanţă pe piaţa de formare a forţei de muncă;  

- învăţământ profesional şi tehnic iniţial de înaltă calitate profesională, care este considerate ca o opţiune 

atrăgătoare de către cei care învaţă, părinţi şi societate în general, de aceeaşi valoare ca învăţământul 

general. Învăţământul profesional şi tehnic iniţial ar trebui să dezvolte cursanţilor atât competenţe cheie 

cât şi competenţe profesionale specifice;  

- învăţământ profesional şi tehnic continuu uşor accesibil şi orientat spre cariera pentru angajaţi, 

angajatori, antreprenori independenţi şi şomeri, care facilitează atât competenţa de dezvoltarea carierei cât 

şi flexibilitate;  

- sisteme flexibile de învăţământ profesional şi tehnic, bazat pe o abordare rezultatelor învăţării, care 

asigură flexibilitatea învăţării, care permit permeabilitatea între diferitele tipuri de educaţie şi formare 

profesională (educaţia şcolară, formarea profesională, învăţământul superior, educaţia adulţilor) şi care 

răspunde pentru validarea învăţării non-formale şi informale, inclusiv competenţele dobândite în cadrul 

acestor activităţi;  

- educaţie şi formare europeană, cu sisteme transparente de calificare care permit transferul şi acumularea 

rezultatelor învăţării, precum şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor şi care să faciliteze 

mobilitatea transnaţională;  

- creşterea substanţială a oportunităţilor pentru mobilitatea transnaţională a studenţilor şi a absolvenţilor 

de învăţământ profesional şi tehnic;  

- informaţie uşor accesibilă şi de înaltă calitate pe tot parcursul vieţii, servicii de orientare şi consiliere, 

care formează o reţea coerentă şi care să permită cetăţenilor europeni să ia decizii şi de a gestiona procesul 

de învăţare şi cariera profesională.  

 

Contextul naţional 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, propune o 

abordare coerentă a formării profesionale iniţiale şi a formării profesionale continue,  care să conducă la 
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dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv şi relevant pentru cerinţele 

pieţei muncii.  

În ceea ce priveşte ţintele asumate de statele membre, de Romania în raport cu ţintele europene, 

procentele de mai jos ne arată care sunt estimările pentru obiective realizabile în perioada stabilită.  

Astfel ţintele relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic sunt:  

 

 

 

 

Politicile în domeniul educaţiei vizează următoarele obiective prioritare ce decurg din ţintele europene:  

1. Realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii;  

2. Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării;  

3. Promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active;  

4. Stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educaţie şi 

de formare.  

      Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime  

Dinamica generală a firmelor din Regiunea Vest – exprimată în unităţi locale active23 se caraterizeză prin 

variaţii de până la 10.000 a numărului de unităţi, ca o dovadă a dinamicii specifice perioadei 2008-2014, 

şi a unui spirit antreprenorial în curs de definitivare. 

 
Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2, clase de 

mărime după numărul de salariaţi: Valorile cele mai mari se înregistrează pentru G Comerţ cu ridicata şi 

cu amanuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor în fiecare judeţ, urmat de C Industria 

prelucrătoare, M Activităţi profesionale, ştiintifice şi tehnice, I Hoteluri şi restaurante şi H Transport şi 

depozitare. 

În anul 2014, în judeţul Hunedoara îşi desfăşurau activitatea 9.077 firme faţă de 9.330 în 2010 şi 10.748 

firme în anul 2008. Acestea reprezintă 19% din totalul întreprinderilor din Regiunea vest, procent în 

scădere faţă de 2010 – 20.81%). 

 

Pe clase de mărime, din totalul celor 9.077 unităţi locale active în judeţul Hunedoara în anul 2014, 
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86,28% reprezintă micro-întreprinderile (0-9 angajaţi), 11,39 % întreprinderile mici (10-49 angajaţi), 

1,94% întreprinderile mijlocii (50-249 angajaţi) şi 0,37% întreprinderile mari şi foarte mari (peste 250 de 

angajaţi).  

Ca număr de unităţi locale active, ponderea cea mai mare o au firmele din comerţ (3338 în 2014), urmate 

de cele din industria prelucrătoare (960 firme), constructii (843 firme), activitati profesionale, ştiinţifice, 

tehnice şi transport (745 firme), transport şi depozitare (732 firme) şi hoteluri şi restaurante (635 firme). 

Angajatorii cei mai importanţi sunt întreprinderile din industria extractivă, energetică, metalurgică, în 

timp ce întreprinderile mici şi mijlocii deţin ponderea cea mai ridicată în numărul persoanelor ocupate în 

industria prelucrătoare, construcţii, agricultură şi servicii.  

Microîntreprinderile angajează cel mai mare număr de persoane în comerţ. 

 

 

1. Analiza nevoilor - Mediul intern (Autoevaluarea) 

 

    Analiza mediului intern se bazează pe: 

- rapoarte de activitate din anii şcolari anteriori 

- rapoarte de autoevaluare anuale de la nivelul ariilor curriculare şi catedrelor metodice 

- chestionare aplicate elevilor, profesorilor, părinţilor 

- date statistice anuale privind examenele de absolvire, admitere, inserţie profesională 

- asistenţe la clasă 

- rapoarte de monitorizare  internă şi externă 

- analiza strategiei de dezvoltare a municipiului Orăştie, analiza PLAI, PRAI 

 

2.1.  Colectarea și analiza datelor - autoevaluarea 

                             

Predarea şi învăţarea  

In liceul nostru: 

 Există cadre didactice care au o preocupare permanentă pentru formarea continuă: grade 

didactice, cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi al judeţului. 
 Procesul de predare şi învăţare din şcoala noastră are la o parte dintre discipline un caracter prea 

teoretizat, la unele dintre ele remarcându-se tendinţa de a supraâncărca cu informaţie şi totodată un 

foarte mic caracter practic aplicativ. 

 Modalităţile de predare cele mai întâlnite sunt metodele clasice în special prelegerea care activează 

prea puţin sau aproape deloc elevul. Ca urmare a desfăşurării a mai multor cursuri de formare, mai 

mulţi profesori au început să aplice metode active de predare, metode specifice învăţării centrate 

pe elev, axate pe capacităţile elevului şi posibilităţii acestora de învăţare. 

 Tot mai mulţi profesori  apelează la softul educaţional, în acest sens fiind achiziţionat pachetul 

Intuitext care cuprinde soft educaţional pentru disciplinele: Fizică, Chimie, Geografie, Biologie.  

 Se   remarcă folosirea AEL-ul in special la disciplinele tehnice, fizică, chimie, diciplinele 

economice –nivel 3, 4 și 5. 

 La analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre. Echipele 

au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, întocmind un 

raport ce stă la baza analizei SWOT. 

 

Materiale și resurse didactice, fizice și umane 
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 125 calculatoare  

 14 laptop-uri 

 13 videoproiectoare      

 9 imprimante laser alb negru și color 

 3 copiatoare 

 9 televizoare color 

 1 aparat video 

 3 casetofoane cu CD 

 4 multifuncţionale 

 3 smartboard 

 aparatură şi materiale pentru calculatoare 

 2 scannere 

 97 Sofware educational 

 ghiduri metodologice pentru cadre didactice 

 planşe, hărţi   

 mobilier: mese (pentru unul sau doi elevi)   

          

    Resurse umane 

 

Cadre didactice 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

 

 

2016- 

2017 

 

2017- 

2018 

 

 

2018- 

2019 

 

 

 

 

 

Titulari 87 88 24 24 25 26 25 22 

Suplinitori calificaţi          7 9 9 17 17 18 20 20 

Suplinitori necalificaţi 1 2 - 2 2 2 - 25 

Grad didactic I                 55 56 21 26 24 28 23 5 

Grad didactic II                 15 16 7 8 9 2 7 6 

Definitiv    20 19 1 3 10 12 9 6 

Debutanţi   5 8 4 6 1 4 6  

       

            Distributia pe grupe de vechime a cadrelor didactice    

                                            sub 25 de ani                     32 

                                            între 25-35 ani                   10 

                                            între 35-45 ani                  

           Personal didactic auxiliar (secretar, contabil, administrator, bibliotecar, laborant, inginer sistem) 6               

           Personal nedidactic (4 paznici, 2 muncitori, 4 îngrijitori curăţenie)  10 

                                                             

Resurse financiare 

Finanţările liceului provin din mai multe surse: buget local, bugetul de stat, extrabugetare  
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    ( donaţii, sponsorizări şi închirieri ) 

 

 

 

 

 

 

Baza materială 

 

     Şcoala beneficiază de următoarele spaţii: 

Nr. 

Crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii 

1 Bibliotecă 1 

2 Sală pentru servit masa - 

3 Spatii sanitare 1 

4 Spaţii depozitare materiale didactice 3 

5 Secretariat 1 

6 Spaţiu destinat echipei manageriale 1 

7 Contabilitate 1 

8 Birou administrativ - 

9 Cabinete 17 

10 Laboratoare 10 

11 Ateliere 3 

12 Săli şi/sau teren de educaţie fizică şi sport 1/1 

 

                Relația cu părinţii 

         Şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii şi se consideră ca fiind 

coresponsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează în 

permanenţă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extracurriculare 

desfăşurate. Răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor. 

 

               Relația cu agenţii economici 

          Şcoala colaborează cu diferiţi agenţi economici pentru:  

-  desfăşurarea instruirii practice a elevilor; 

- susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare ce vizează sărbătorirea unor evenimente 

importante din viaţa şcolii şi a elevilor; 

-  inserţia socio-profesională a absolvenţilor – în fiecare an şcolar agenţii economici sunt membrii în 

comisiile de desfăşurare a probei practice din cadrul examenului de absolvire  a examenului pentru 

obţinerea certificatului de competenţe profesionale de către elevii claselor a XII-a, prilej cu care îşi 

recrutează viitoarea forţă de muncă dintre absolvenţii şcolii; 

-  în fiecare an şcoala încheie convenţii de colaborare cu agenţi economici din municipiul Orăștie 

enumerați la Harta Parteneriatelor 

        S-au creat parteneriate cu 11 agenţi economici din oraş pentru asigurarea instruirii practice a elevilor 

şcolii. 



 
 

LICEUL 
TEHNOLOGIC  
“NICOLAUS 

OLAHUS” ORĂŞTIE 
 

 

 
 

 

 pag. 33 
 

 

 

 

 

Harta parteneriatelor din Orăştie 2019-2020 

 

  

DOMENIUL  

de formare 

profesională 

CLASA /  

AN DE STUDII  

Calificarea  Denumirea completă   

a partenerului de practică cu care 

esteîncheiată convenţie de 

practică
5) 

 

1 2 3 5 

mecanică a X-a liceu 

  

Chimica Research Development 

 

 

protecţia 

mediului 
a XI-a liceu 

tehnician ecolog și  

protecția calității  

mediului 

Cart Met Plast. Orăștie                                                               

protecţia 

mediului 
a XII-a liceu 

tehnician ecolog și  

protecția calității  

mediului 

SC Activitatea Goscom SA 

chimie 

industrială 

a IX-a învățământ 

profesional 

operator industria de 

medicamente şi produse 

cosmetice 

S.C. Tea Farmex SRL 

Farmagențiana P-H  

SC Infinitti Farmacom SRL 

Farmacia Punkt 

S.C Rom-Digi-Farm SRL 

mecanică 
lăcătuș mecanic prestări 

servicii/ sudor 

S.C. Sepeinstalcom SRL  

Uzina Mecanică SA  

Chimica Research Development 

SA  

SC Formplast  SRL   

SC Filplast  SRL  

Electric 
electrician exploatare 

de joasă tensiune 
 

 

chimie 

industrială 

a X-a învățământ 

profesional 

operator industria de 

medicamente şi produse 

cosmetice 

S.C. Tea Farmex SRL 

Farmagențiana P-H  

SC Activitatea Goscom SA 

mecanică 

mecanic utilaje şi 

instalaţii în industrie 
Chimica Research Development 

chimie 

industrială 

a XI-a învățământ 

profesional 

operator fabricarea şi 

prelucrarea polimerilor 

S.C. Chimica Automotive SRL 

Orăștie 
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mecanic utilaje şi 

instalaţii în industrie 

Chimica ResearchDevelopment 

SA  

informatică an II învățământ 

postliceal  

tehnician echipamente 

periferice şi birotică 

S.C.Helionet 

Mecanică 

 

 

 an I învățământ 

postliceal  

tehnician operator 

mașini cu comandă 

numerică 

 

SC Formplast  SRL   

Estetica și 

igiena 

corpului 

uman cosmetician 

Sc Bella Saug SRL 

   

 

comerț an  II învățământ 

postliceal 

agent comercial  Albina Coop Societate 

Cooperativă 

 

        Firmele Fares SA, Chimica SA, OMS BESSER  şi SEWS angajează cu prioritate elevii absolvenţi ai 

şcolii noastre, pentru interviurile de angajare sunt cerute în mod oficial referinţe din partea Liceului 

Tehnologic N. Olahus. 

        S-a urmărit  atât realizarea parteneriatului tradiţional cu parteneri economici cât şi realizarea 

parteneriatului pentru educaţie şi cel social cu familiile elevilor. 

        Pregătirea elevilor este asigurată după cum urmează: 

        Calificare/specializare:   Tehnician  chimist de laborator 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

Tehnician mecatronist 

Tehnician în chimie industrială 

Tehnician electrotehnist 

Tehnician mecanic întreţinere maşini şi utilaje în industrie 

Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor 

Operator prelucrarea și fabricarea medicamentelor și a produselor cosmetice 

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 

                                                Tehnician operator maşini cu comandă numerică 

                                                Agent comercial 

                                                Tehnician echipamente periferice şi birotică 

                                                 

      Pe lângă pregătirea de specialitate elevii noştri sunt antrenaţi în competiţii sportive, excursii, baluri şi     

seri distractive, concursuri şcolare, elaborarea revistei şcolii. 

      Legătura între elevi şi Consiliul profesoral al şcolii  se realizează prin Consiliul elevilor, profesori 

diriginţi, responsabilul comisiei diriginţi, director. 

 

         Relația cu autorităţile locale  

        Există parteneriate cu autorităţile locale: Consiliul Local, Primăria Orăștie, Consiliul Judeţean, 

C.C.D., I.S.J., A.J.O.F.M., C.C.I., Poliţia Municipiului Orăștie. 

        

       Dintre parteneriatele  încheiate cu alte  instituţii amintim 
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Universitatea de științe agricole și medicină veterinară Cluj 

SC activitatea Goscom  SA 

Asociația Samaritenii Orăștieni 

Fundația Collegium XXI 

Inspectoratul General al Poliției Române 

Federația Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret’’ 

Școala Gimnazială nr.6 Vulcan 

Școala Gimnazială nr.5  Av. P. Ivanovici Băilești jud. Dolj  

Colegiul Tehnic Alexe Marin Slatina, jud Olt 

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva 

Asociația Umanitar-Misionară Steaua Betleemului Orăștie 

Colegiul Național Elena Ghiba Birta, Arad 

Fundația Terre deshommes-Elveția 

SC Fares SA 

Centrul de Formare Inițială și Continuă al MAI 

Spitalul Municipiului Orăștie 

Universitatea Politehnica Timișoara 

Centrul Artă pentru Viață 

Cart Met Plast Orăștie 

Complexul de servicii pentru vâstnici 

Asociația Română pentru Reciclare -RoRec 

Contract de parteneriat cu ISJ Hunedoara. 

Parteneriat cu Primăria Municipiului Orăştie 

Parteneriat cu Agenţia forţelor de muncă Hunedoara 

Acord de parteneriat cu RNP+Romsilva Administraţia Parcului 

Natural Grădistea Muncelului Cioclovina R.A. 

Acord de parteneriat „Şcoli în siguranţă” –Inspectoratul Judeţean 

de jandarmi Hunedoara „Decebal” 

Parteneriat cu Muzeul municipal 

Acord de parteneriat educaţional cu Universitatea Tehnică din Cluj 

Napoca 

Parteneriat cu biblioteca municipală 

Parteneriat cu Consiliul Local al Tinerilor Orăştie 

Parteneriate cu agenţii economici privind instuirea practică a 

elevilor, CDL, evaluarea şi certificarea pregătirii profesionale a 

absolvenţilor şi inserţia socio- profesională a acestora (vezi harta 

parteneriatelor) 

Protocol de colaborare cu Centrul Judetean de resurse şi asistenţe 
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educaţională Hunedoara 

Protocol de colaborare cu Universitatea BIOTERRA din Bucureşti 

Protocol de colaborare cu Universitatea Creştină „Dimitrie 

Cantemir” Bucureşti  

Contract de colaborare privind activitatea de formare profesională- 

Asociaţia NON-PROFIT L&C CONSULTING 

Protocol de colaborare cu Asociaţia RECOLAMP 

Protocol de cooperare cu PAROHIA Ortodoxă Română 

Sf.Arhanghel Mihail şi Gavril 

Acord de parteneriat cu SALVITAL HUNEDOARA 

Acord de parteneriat cu CASA PLASAMENT Orastie 

 Acord de parteneriat  SALONUL ANA ESTETIC Orastie  

 Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic „O. Densusianu” Calan 

 

„Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane, formarea personalităţii autonome şi 

creative”a presupus o intensă activitate în cadrul orelor de consiliere şi orientare,prin programe 

extracurriculare, prin strânsă colaborarea cu familiile elevilor, prin realizarea de parteneriate educaţionale. 

  

Prin programul de consiliere şi orientare, am acordat o atenţie deosebită formării elevilor, educaţiei 

lor care să le permită dobândirea competenţelor ce să le faciliteze continuarea educaţiei de-a lungul 

întregii vieţi. De asemenea s-a urmărit întărirea disciplinei, dobândirea unui bun stil de organizare a 

lucrului, dezvoltarea personalităţii elevilor,educaţie pentru  valori culturale. 

Cele două şcoli au încheiat parteneriate de colaborare cu: 

 Poliţia Municipiului Orăştie pe linia prevenirii prin educaţie a actelor antisociale 

 Jandarmeria Orăștie pentru mărirea gradului de siguranță în școală și în afara ei 

 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă – filiala Orăştie 

 CJARE    

 

 

2.2. Analiza SWOT 

 

S     (STRENGHTS) PUNCTE TARI  W     (WEEKNESS)  PUNCTE SLABE 

•  singura unitate şcolară de profil Resurse 

naturale şi protecţia mediului, cu dotare 

corespunzătoare din judeţ 

• şcoala se raportează permanent la nevoile 

comunităţii locale 

• există parteneriate funcţionale cu 

angajatorii din regiune şi cu comunitatea 

locală 

• creşterea numărului de agenţi economici 

care au realizat parteneriate pentru 

•    nivelul scăzut al pregătirii iniţiale al 

elevilor  

•    resurse materiale şi financiare limitate 

•    baza materială pentru unele domenii 

învechită, dotare insuficientă a unor cabinete 

şi laboratoare 

 •    şcoala nu are acreditare pentru cursuri de 

formare a adulţilor 

 •    baza sportivă necesită unele amenajări 

 •    slaba colaborare a unor familii cu şcoala  

•    peste 50 % din elevi provin din familii 
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desfăşurarea practicii curente şi comasate;  

•  cadre didactice cu preocupare pentru 

formarea continuă: grade didactice, cursuri 

de formare, activităţi metodice la nivelul 

şcolii şi al judeţului. 

•   cadre didactice care aplică  metode 

moderne de învăţare  

•   experienţa unui bun management 

financiar 

 •   biblioteca cu bună dotare de carte 

 •   climat de securitate psihică pentru elevi şi 

cadre didactice  

•   monitorizarea progresului şcolar 

•    rezultate bune la diverse concursuri ale 

elevilor 

•   şcoala procedează la identificarea stilului 

de învăţare al elevilor, de care se ţine cont în 

demersul didactic 

•  personal didactic şi auxiliar competent, 

calificat  

•    conectare la Internet 24 ore pe zi 

•    preocupare pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de învăţare 

•    autori de auxiliare curriculum, metodişti, 

experţi şi formatori în domeniul calităţii din  

rândul cadrelor didactice 

• ofertă educaţională adaptată la nevoile de 

formare identificate pe piaţa muncii 

• promovarea imaginii şcolii prin participarea 

la activităţi, acţiuni organizate la nivel local, 

şi judeţean cu caracter educativ atât a 

cadrelor didactice cât şi a elevilor 

• implicarea elevilor în realizarea de  

activităţi extracurriculare prin intermediul 

Consiliului Elevilor şi a Consiliului Local al 

Tinerilor Orăştie; 

 

cu situaţie materială precară  

•    activitatea de consiliere şi orientare nu 

are o abordare sistematică 

 •    circulaţie deficitară a informaţiei 

 •    programe şcolare încărcate, ritm lent de 

învăţare la majoritatea elevilor 

•    număr mare de absenţe   

•    rată mică de participare la examenului de 

bacalaureat 

•    rată mică de promovare a examenului de 

bacalaureat 
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O (OPORTUNITIES) OPORTUNITAŢI  T (THREATS)   AMENINŢĂRI 

•   plan de şcolarizare realizabil 

 •  oferte de proiecte europene  

 •   ofertă largă de cursuri de formare 

 •   posibilitatea promovării şcolii în diverse 

medii 

 •   relaţii bune cu comunitatea locală şi 

comitetul de părinţi 

 •   primăria susţine finanţarea şcolii pentru 

realizarea educaţiei şi instruire 

 •   noua legislaţie pune mare accent pe 

componentele ecologică şi protecţia 

mediului 

 •   legislaţia permite decontarea 

transportului pentru elevi şi profesori 

 •   legislaţia UE necesită atestări de 

competenţe pentru angajarea pe post 

 •   colaborare cu ISJ şi CCD 

 •   colaborări cu şcolile din zonă 

 •   colaborare cu mass-media 

 •   cadre didactice interesate de 

perfecţionarea lor pe linie metodică  

 •    agenţii economici din oraş sunt deschişi 

spre parteneriate cu şcoala noastră  

 •    creşte cererea de calificare profesională 

 •    există programe de finanţare ce pot fi 

accesate.  

•    circulaţia deficitară a informaţiei, mai 

ales cu privire la abordarea pieţei forţei de 

muncă  

•    incoerenţa cadrului legislativ  

•    scăderea populaţiei şcolare  

•    lipsa motivaţiei învăţării  

•    slab potenţial economic al zonei  

•    pentru unele specializări este dificil de a 

găsi personal didactic calificat în zona 

noastră 

•    familia are interesul centrat pe devenirea 

socială şi materială mai mult decât 

intelectuală sau de dobândire de competenţe 

şi abilităţi practice  

•    creşterea delicventei în rândul elevilor 

•    multe familii cu situaţie materială precară  

•    la admiterea în liceu  predomină elevi cu 

note sub 5 
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2.3. Analiza PESTE 

 

 

2.4.Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare 

 

 dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

 asigurarea asistenţei psiho - pedagogice pentru elevi şi părinţi şi abordarea orelor de dirigenţie din 

perspectiva consilierii şcolare; motivarea elevilor spre învăţare şi autocunoaştere;  

 sprijinirea dezvoltării personale a elevilor 

 optimizarea relaţiilor şcolii cu comunitatea locală şi cu părinţii 

 asigurarea unui cdl în concordanţă cu aptitudinile şi aspiraţiile individuale corelate cu cerinţele 

socio-economice locale 

 creşterea calităţii procesului educaţional 

 facilitarea participării cadrelor didactice la stagii de formare continuă 

 creşterea calităţii managementului instituţional 

 permanentă şi continuă adaptarea ofertei educaţionale la realitatea socio-economică a zonei 

 înscrierea şcolii în reţeaua instituţiilor acreditate pentru formare continuă 

Domeniul/Nivelul Naţional Regional Local 

Politic Legea 1/2011 

Foaia de parcurs 

Măsuri tranzitorii 

Planuricadru/ 

     Programe şcolare 

Aliniere cu tările UE 

PLAI -şanse egale pentru toţi 

- politici de incluziune 

Economic -criza economică , 

naţională şi mondială 

Dezvoltarea 

economică 

diferenţiată, în 

regiunea 5 Vest 

Fostă zonă industrială 

Dezvoltare slabă a 

IMM-urilor 

Lipsa unor previziuni 

de dezvoltare 

 

Social Diminuarea 

standardelor de viaţă 

Dezvoltare 

dezechilibrată pe 

judeţe şi localităţi 

Familii şi elevi cu 

probleme sociale 

Lipsa de interes faţă 

de  

Tehnologie Dezvoltarea surselor şi 

mijloacelor logistice 

pentru ore şi activităţi 

practice 

Investiţii diferite în 

anumite unităţi 

şcolare 

Investiţii diferite în 

şcolile oraşului 

Dotări lipsă 

Dotări învechite uzate 

moral şi fizic 

Ecologie Domeniul în dezvoltare Există activităţi 

specifice prin 

programe şi proiecte 

Există activităţi 

specifice prin 

programe şi proiecte. 
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PARTEA a III a -  PLANUL OPERAȚIONAL 

 

1.1. Contextul planificării 

 

1. Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor care să răspundă intereselor lor de       

formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

2. Diversificarea ofertei de educaţie în vederea corelării nevolilor individuale de învăţare cu piaţa 

muncii; 

3. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea creşterii 

performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie şi pentru diminuarea 

absenteismului şi abandonului şcolar; 

4. Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de dezvoltare intelectuală al 

elevilor în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenele de final de ciclu; 

5. Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare, de dezvoltare a 

spiritului şi culturii antreprenoriale şi educaţiei pentru o cetăţenie activă; 

6. Atragerea de resurse financiare în vederea îmbunătăţirii bazei materiale; 

7. Dezvoltarea  resurselor  umane  ale  școlii  prin  asigurarea  accesului  la  formarea  continuă  a 

personalului didactic și nedidactic, în funcție de nevoile identificate; 

1.2. Ţinte strategice 

Prioritatea I:Modernizarea şi dezvoltarea resurselor materiale a şcolii 

Obiectiv: Crearea condiţiilor optime de formare profesională 

Ţinta:  Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare pentru modernizarea şcolii 

Context:  Asigurarea calităţii şi eficienţei în procesul de formare profesională, centrat pe elev şi orientat 

spre formarea competenţelor profesionale în concordanţă cu cerinţele standardelor de pregătire este 

condiţionată de utilizarea unor echipamente adecvate, adaptate finalităţilor urmărite în diferite faze ale 

procesului de instruire, cu accent pe pregătirea de bază. Aceasta presupune elaborarea şi implementarea 

unui program de dotări pe priorităţile şi nevoile de formare identificate. 

 

Prioritatea II: Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea calificărilor 

identificate ca prioritare la nivel regional şi local 

Obiectiv: Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii 

Ţinta : Includerea în oferta educaţională a şcolii a cel puţin 80% din calificările de nivel 3, 4 şi 50% din 

calificările de nivel 5 din domeniile identificate ca prioritare la nivel local și județean 

Context: Oferta educaţională a şcolii trebuie corelată cu piaţa muncii pentru a obţine o mai bună inserţie 

socio-profesională a absolvenţilor 
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Prioritatea III: Continuarea implementării sistemelor de asigurare a calităţii 

Obiectiv: Asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare şi sprijin pentru toţi elevii 

Ţinta : Dobândirea abilităţilor - cheie 

             Autoevaluarea procesului de predare-învăţare 

             Diminuarea eşecului şcolar 

Context: Pentru a supravieţui pe piaţa ofertelor educaţionale, orice unitate de învăţământ este obligată să 

introducă sistemele de asigurare a calităţii procesului de predare – învăţare. Obţinerea calităţii în 

desfăşurarea programelor oferite de învăţământ este un proces pe termen lung, care necesită o planificare şi 

o organizare atentă. Introducerea sistemelor de asigurare a calităţii permite transformarea şcolilor în 

furnizori de servicii educaţionale de calitate. 

 

Prioritatea IV: Dezvoltarea serviciilor 

Obiectiv: Pregătirea absolvenţilor pentru integrarea la locul de muncă pentru formarea continuă pe tot 

parcursul vieţii 

Ţinta: Orientarea dezvoltării personale a elevilor şi pregătirea acestora pentru fluctuaţiile înregistrate pe 

piaţa forţei de muncă. 

Context:: În prezent se constată la elevii puşi în situaţia de a lua decizii un deficit de informaţii privind 

perspectivele profesionale cu privire la formarea profesională. Se impune întocmirea unui set de informaţii 

permanent reactualizat ca să stea la baza unor juste decizii. 

 

Prioritatea V: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei din perspectiva şcolii care învaţă 

şi în care se învaţă 

Obiectiv: Realizarea de parteneriate pentru susținerea educației și instruirii profesionale a elevilor 

Ţinta: Încheierea de contracte cu agenții economici pentru domeniile de pregătire ale elevilor 

Context: Implicarea insuficientă a agenților economici în susținerea stagiilor de practică comasată 

 

Prioritatea VI: Promovarea imaginii şcolii 

Obiectiv:  Conștientizarea elevilor și părinților acestora de importanța învățământului profesional și tehnic 

            Consolidarea legăturii cu agenții economici; 

Context:  Cererea agenților economici de personal calificat 

 

Prioritatea VII:  Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum şi a celor 

privind cariera 

                   Promovarea sănătăţii şi a stării de bine. 

Ţinta:  Atragerea unui număr mare de elevi către învățământului profesional și tehnic; 

            Creșterea prestigiului școlii; 

Obiectiv: Dezvoltarea personală a elevului; 

                Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile 

pieţei din judeţul Hunedoara; 

                 Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei; 



 
 

LICEUL 
TEHNOLOGIC  
“NICOLAUS 

OLAHUS” ORĂŞTIE 
 

 

 
 

 

 pag. 42 
 

           Accesul fiecărui elev la consiliere;    

 Context:   Şcoala răspunde doar nevoilor informaţionale ale elevului, nu şi celor psihopedagogice şi 

sociale. Unul dintre scopurile educ aţiei este pregătirea elevului pentru viaţă. Creşterea numărului de 

eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în 

rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă mai mult în această direcţie. Profesorul diriginte, în 

general, nu este abilitat pentru consilierea educaţională şi orientarea elevului şi nu are competenţe în 

consilierea de criză. Aceste activităţi reprezintă domenii de intervenţie ce ţin strict de competenţa 

psihopedagogului. Toate acestea trebuie realizate într-un cadru adecvat.       

 

 

 

             PLANUL DE ȘCOLARIZARE  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar curent  2018-2019: 

  

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  

 4 Tehnologi

că 

Tehnic/ 

Mecanică 

 

 a X-a 

zi 

   1 30 

 4 Tehnologi

că 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului / 

Protecţia 

mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului 

 

 

a XI-a 

zi 

1 29 

 4 Tehnologi

că 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului / 

Protecţia 

mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului 

 

 

a XII-a 

zi 

1/2 24 

  Tehnologi

că 

 

Tehnic 

/Electric 

  

Tehnician electrotehnist 
 

 

a XI –a 

seral 

 

1 

 

29 

 

Ţinta:Pregătirea prin cursuri de formare a unui profesor consilier ca formator pentru diriginţii din şcoală; 

          Elaborarea unor suporturi informaţionale necesare diriginţilor în activitatea de consiliere şi orientare 

(2 materiale auxiliare/ an pentru activitatea diriginţilor 

         Pregătirea a cel puţin 3 profesori ca formatori pentru educaţia adulţilor. 

         Asigurarea funcţionării cabinetului de consiliere psihopedagogică în colaborare cu C.N A. Vlaicu 

Orăştie prin susţinerea acestuia (acces nelimitat la internet, comunicare liberă) 
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Tehnologi

că 

 

Tehnic 

/Mecanică 

  

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

 

a XI –a 

seral 

 

1 

 

30 

 

 Tehnologi

că 

Tehnic / 

 Electric 
Tehnician electromecanic  

a XII –a 

seral 

 

1 

 

32 

 4  Tehnic / 

 Chimie 

industrială 

Tehnician  în chimie 

industrială  

a XIII-a 

seral 

1 24 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului / 

Protecţia 

mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului 

 

a XIII-a 

seral 

1 23 

2.  Postliceal  

2.1. 5  Mecanică Tehnician operator maşini cu  

comandă numerică 

 

an I 1 30 

    

Comerţ  

 

Agent comercial 

an II 1 22 

   Estetica și 

igiena 

corpului 

uman 

Cosmetician an I 1 30 

3 A doua şansă 

 

Primar    CLS. I, 

II, III, 

IV 

1 16 

Primar      1 16 

Înv. 

secundar 

inferior 

  

Protecția 

mediului 

  an I 1 25 

Înv. 

secundar 

inferior 

 Electric 

Chimie 

industrială 

   an II  2 40 

Mecanică 

Electromecani

că  

   an III 2 31 

Electric 

 

 an IV  1 18 

4 Învăţământ profesional  
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 3  

 

 

Chimie 

industrială 

Operator fabricarea şi 

prelucrarea medicamentelor 

și produselor cosmetice 

 a IX-a 1 29 

   

 

 

Mecanic Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

a IX-a 1 14 

Sudor a IX-a 1 14 

   Electric Electrician exploatare de 

joasă tensiune 

a IX-a 1 29 

 3  Chimie 

industrială 

Operator fabricarea şi 

prelucrarea medicamentelor 

și produselor cosmetice 

a X- a 1 24 

 3  Mecanic Mecanic utilaje şi instalaţii în 

industrie 

 

a X- a 1 26 

 3  Chimie 

industrială 

Operator fabricarea şi 

prelucrarea medicamentelor 

și produselor cosmetice 

A XI-a 1 22 

 3  Mecanic Mecanic utilaje și instalații în 

industrie 

a  XI- a 1 23 

 

 

2. Acțiunile și măsurile planului operațional  

 

2.1. Planul operațional 2019- 2020 

 

 Vezi ANEXA – PLAN OPERAȚIONAL 2019 – 2020 

 

            2.2. Planul de acțiune al școlii 

 

 

 

 

Planul de acţiune 2019-2020 

Ce anume trebuie 

făcut? 

Cine va coordona  

activitatea? 

 

Cine va fi  

implicat? 

 

Când trebuie 

finalizată? 

 

Reabilitare corp A clădire 

veche 

Asistenţa tehnică a 

proiectului 

Administraţia locală 

Şcoala 

Proiect axa 10.2 

mai 2022 

Reabilitare curte şcoală Asistenţa tehnică 

a proiectului 

Administraţia locală 

Şcoala 

Proiect axa 10.2 

august 2022 
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Reabilitare centrală 

termică 

Asistenţă tehnică 

Consiliul Local 

Director 

Administraţia locală 

şcoală 

octombrie 2020 

Inventarul şcolii Administrator 

patrimoniu 

Comisia de 

inventariere 

16 decembrie 2019 

Completarea dotărilor 

pentru laboratorul 

tehnologic mecanic şi 

electrotehnică 

Responsabil arie 

curriculară 

tehnologii 

Catedra tehnică 

specialitatea mecanică 

şi electric 

iunie 2022 

Reorganizarea bibliotecii Director  

Director adjunct 

Bibliotecar februarie 2021 

Amenajare cabinet de 

orientare şi consiliere 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Administrator 

Administraţia locală 

CCD, ISJ, CJAPP 

Iunie  2020 

Alcătuirea proiectului de 

buget şi identificarea 

surselor de finanţare 

Consiliul de 

administraţie 

Administrator 

financiar 

noiembrie 2019 

Realizarea reparaţiilor 

curente 

Consiliul de 

administraţie 

Administrator  

 permanent 

Activităţi de consiliere 

pentru toţi elevii cls. X şi 

XII 

Consilier școlar Profesori diriginţi  

AJOFM 

CJAPP 

mai 2020 

Realizarea de studii de caz 

pentru cunoaşterea 

elevilor cu nevoi speciale 

Director 

Consilier școlar 

Profesori diriginţi 

Psiholog şcolar 

octombrie 2019 

Monitorizarea elevi 

absolvenţi 

Șef diriginți Profesori diriginţi  noiembrie 2019 

 

Participarea absolvenţilor 

la „ Bursa locurilor de 

muncă”  

Director AJOFM 

Asoc. Dava 

martie - aprilie 2020 

Participarea profesorilor la 

stagii de formare 

Director 

Responsabil formare 

continuă 

CCD în etape conf. planificării 

Participarea profesorilor 

diriginţi  la stagiu intern 

de perfecţionare în 

domeniul orientării şi 

consilierii şcolare 

Consilier educativ 

Profesorii diriginţi 

CCD 

CJAPP 

în etape conform 

planificării 

Aplicarea de teste 

specifice în vederea 

stabilirii tipului de 

inteligenţă, a stilului de 

Comisia diriginţi   Octombrie 2019 
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învăţare specifice fiecărui 

elev şi prezentarea 

rezultatelor în cadrul 

consiliului profesorilor 

clasei 

Lecţii demonstrative în 

cadrul comisiilor metodice 

bazate pe teoria 

inteligenţei multiple, 

tratare diferenţiată, lucrul 

în grup, acţiuni centrate pe 

elev 

Director 

Director adjunct 

Profesorii şcolii, 

specialişti pe diferite 

arii curriculare 

Pe parcursul anului 

şcolar 

Încheierea convenţiilor de 

practică cu agenţii 

economici 

Director 

Director adjunct 

Agenţi economici octombrie 2019 

Întocmirea listelor pentru 

obţinerea de burse 

Director 

Responsabili burse 

Bani de liceu și 

Burse 

Contabil sef 

 

Diriginţi 

Administraţia locală 

Agenţi economici 

noiembrie 2019 

Realizarea proiectului de 

oferta şcolii 

Consiliul de 

administraţie 

Agenţi economici 

ISJ 

Adm. locală 

AJOFM, camera de 

comerţ industrie şi 

agricultură 

decembrie 2019 – 

februarie 2020 

Prezentarea ofertă a şcolii Director 

Director adjunct 

 

Şcolile generale din 

zonă 

februarie  - aprilie 2020 

Întocmirea proiectului de 

încadrare 

Director 

Direcor adjunct 

Consiliul de 

administraţie 

februarie 2020 

Studii cu privire la 

identificarea cererii de 

calificare profesională în 

rândul abs. cls. VIII 

Director 

Director adjunct 

Şc.  generale din zonă noiembrie 2019 

Mese rotunde, prezentări 

de informaţii cu privire la 

şcolile din zonă în rândul 

absolvenţilor cls. VIII 

Director Şc. generale din zonă decembrie 2019 

Asigurarea informării 

corecte a beneficiarilor de 

educaţie , părinţi, cadre 

didactice 

Director 

Director adjunct 

Secretar 

Părinţi 

Cadre didactice 

Alţi beneficiari de 

educaţie 

lunar 
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Derularea programului 

 „ Parcul oraşului meu” 

Profesorii de 

specialitate clasele 

de protecţia mediului 

XI, XII 

Primăria municipiului 

Orăştie 

martie-aprilie 2020 

Activităţi de ed. civică, 

sanitare, protecţie civilă 

Director  

Consilier educativ 

Poliţie 

Pompieri 

Medicul şcolar 

Compartimentul 

municipal de protecţie 

civilă 

semestrial 

Organizarea serbărilor cu 

prilejul zilei şcolii, 8 

martie, ziua educatorului 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Șef diriginți 

Cadre didactice decembrie 2019 - mai 

2020 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

anual iunie 2020 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor.  

Consiliul de 

administraţie 

anual iunie 2020 

 

 

 

PARTEA a IV- a CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

1. Organizarea procesului de consultare și implicarea partenerilor în elaborarea planului  

La elaborarea prezentului plan de acţiune al şcolii au fost consultaţi prin întruniri şi solicitări de materiale 

scrise: 

- responsabilii de arii curriculare ale şcolii 

- administraţia publică locală 

- secretariatul şcolar zonal 

- Agenţia judeţeană de Ocupare a Forţelor de Muncă – filiala Orăştie 

- Agenţii economici 

- Casa Corpului Didactic Deva 

- familiile elevilor 

- elevii 

- unităţile de învăţământ preuniversitar din zona Orăştie 

 

2. Organizarea activităților de monitorizare, evaluare și actualizare a planului 

 

Tipul activităţii Responsabil 

 

Termen 

 

Observaţii 

 

Întocmirea seturilor 

de date care să 

sprijine monitorizarea 

ţintelor 

Director 

Director adjunct 

Responsabil comisie 

evaluare 

lunar decembrie 2019 

martie 2020 

iunie 2020 
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Consilier educativ 

Responsabil activitate 

formare 

Monitorizarea 

periodică a 

implementării 

acţiunilor individuale 

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice 

semestrial decembrie 2019 

aprilie 2020 

Comunicarea 

acţiunilor corective în 

lumina rezultatelor 

obţinute 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

semestrial decembrie 2019 

aprilie 2020 

Analiza informaţiilor 

privind progresul 

realizat în atingerea 

ţintelor 

Director 

Responsabil comisie 

evaluare 

Consilier educativ 

Responsabil activitate 

formare 

anual Iunie 2020 

Stabilirea 

metodologiei de 

evaluare şi a 

indicatorilor de 

evaluare a impactului 

asupra comunităţii 

CLDPS 

 

anual Septembrie  

Prezentarea generală 

a progresului realizat 

în atingerea ţintelor 

Director 

Director adjunct 

 

anual Iunie 2020 

Evaluarea progresului 

în atingerea ţintelor. 

Actualizarea 

acţiunilor din PAS în 

lumina evaluării 

Consiliul de 

administraţie 

anual Iunie 2020 
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