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PARTEA I – CONTEXTUL
Motto: „Rădăcinile învăţăturii sunt amare,
dar roadele ei sunt dulci.” Seneca

1.1. Viziunea
Dezvoltare durabilă prin educaţie.

1.2. Formularea scopului/misiunii
Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva îşi va consolida poziţia pe piaţa educaţiei,
devenind un centru de dezvoltare a învăţământului românesc. Unitatea noastră va răspunde cu
promptitudine şi competenţă provocărilor mediului economic, dinamicii pieţei muncii, va
rămâne un furnizor de servicii educaţionale care răspund nevoilor comunităţii.

1.3.

Profilul actual al şcolii - prezentare generală
Unitatea şcolară şi-a început activitatea în anul 1962 sub denumirea de Şcoală

profesională, pe lângă Exploatarea Minieră Deva. Începând din anul 1969, a funcţionat pe
amplasamentul actual o şcoală cu 8 clase şi două laboratoare, cuprinzând atât clase de
profesională, cât şi clase de liceu industrial, sub titulatura de Liceu Minier.
Din anul 1990 denumirea şcolii se schimbă în Grupul Şcolar Industrial Minier, cu
clase de liceu, profesională, ucenici, postliceală şi de maiştri. Pe parcursul anilor, pe lângă
profilul industrial minier au mai apărut în cadrul şcolii clase din profilul economic, prestări
de servicii şi informatică.
Datorită creşterii ponderii altor profile faţă de profilul minier, din 1998, şcoala
primeşte denumirea de Grupul Şcolar „Grigore Moisil”, în care predomină specializările din
profilul economic şi servicii.
Începând cu 1 septembrie, anul şcolar 2010-2011, datorită restructurării reţelei
şcolare, Grupul Şcolar “Grigore Moisil” a preluat Grupul Şcolar “Horea” prin comasare.
5

Din 1 septembrie 2012, conform OMECTS nr 6564/2011, unitatea şcolară primeşte
denumirea de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.
Școala noastră este situată într-o zonă semiperiferică a orașului Deva, fiind în același
timp, singura din oraș care oferă instruire de specialitate în domeniile de calificare pe care le
asigură școala noastră. Liceul se adresează în aceeași măsură mediului urban, precum și celui
rural de unde provin mare parte a elevilor noștri (aproximativ 66% din totalul elevilor în anul
școlar 2012-2013). Acestor elevi, școala le poate oferi cazare în internatul școlii. Școala are
un personal didactic format din 48 de cadre didactice, 10 didactic auziliar și cu un personal
administrativ de 20 de persoane, care în mod constant participă la programe de perfecționare
și formare profesională, contribuind la creșterea calității programelor educaționale oferite de
școală.
În ultimii doi ani, în școală au fost inițiate numeroase lucrări de modernizare a bazei
materiale. Lucrările au continuat și anul școlar precedent prin lucrări de amenajare a unor
cabinete de specialitate. Astfel, s-a încheiat amenajarea unui cabinet de proiect și consiliere
profesională, au fost câștigate calculatoare pentru laboratoarele de turism, comerț, economic
și multimedia prin intermediul unui proiect. Deasemenea, primele trei laboratoare au fost
dotate și cu mobilier nou.
Profilul şi specializările care constituie oferta unităţii şcolare corespund nevoilor de
formare profesională şi ocupare pe piaţa muncii în domeniul serviciilor. În prezent Liceul
Tehnologic “Grigore Moisil” realizează pregătirea elevilor prin:
 învăţământul liceal
 cursuri de zi - filiera tehnologică
-profilul servicii – domeniile/specializările:


economic



turism şi alimentaţie



comerţ



estetica şi igiena corpului omenesc

-profilul resurse naturale şi protecţia mediului-domeniile/ specializările:


protecţia mediului
 cursuri seral - filieră tehnologică

-profilul servicii – domeniile/specializările:


economic

-profilul resurse naturale şi protecţia mediului – domeniile/specializările:
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protecţia mediului

-profilul tehnic – domeniile/specializările:


fabricarea produselor din lemn



electric



învăţământul postliceal


domeniul comerţ



domeniul turism.
Prin colaborare cu Universitatea Petroşani, se merge mai departe cu oferta

educaţională, dând posibilitatea absolvenţilor de liceu să urmeze cursurile învăţământului
superior în cadrul liceului.
Prin întreaga sa ofertă educaţională, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva se
implică în transformările vieţii comunităţii locale.

1.4.

Analiza rezultatelor şi evoluţiilor anului şcolar 2012-2013
1.4.1 Şcolarizarea elevilor
Nr .elevi cu situaţia încheiată la sfârşitul anului şcolar 2012-2013
Nivelul de

Total

Promovaţi

Repetenţi

Liceal curs de zi

436

418

18

Liceal curs seral

142

119

23

27

27

0

99

99

0

învăţământ

Liceal curs
Frecvenţă
Redusă
Şcoala
Postliceală

1.4.2 Calitatea procesului instructiv – educativ şi performanţele elevilorNumărul elevilor înscrişi în anul şcolar 2012/2013 conform statisticilor existente a fost 864
7

elevi din care la sfârşitul anului şcolar în urma mişcării elevilor şi a examenelor de încheiere de
situaţie şi corigenţă au mai rămas 801 elevi .
Rata abandonului şcolar şi a numărului de elevi exmatriculaţi a crescut faţă de anul
şcolar 2011/2012, înregistrându-se un procent de 9,76% la nivelul întregii școli, pe toate
nivelurile, specializările și calificările profesionale.
Procentul de elevi cu media la purtare sub 7 a fost de 8,39 %.
Majoritatea elevilor provin din mediul rural, din familii cu venituri medii sau mici.
Aproximativ 66% dintre elevi provin din mediul rural din familii cu venituri mici sau venituri
din ajutorul de şomaj sau social, 35% din elevi sunt navetişti şi 8,7% din elevi beneficiaza de
burse şi ”bani de liceu”.
Elevii de la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva s-au remarcat la concursurile şi
olimpiadele şcolare obţinând numeroase premii și diplome. (Anexa A1)

1.4.3 Examene 2012 – 2013
a) Situaţia privind examenul de bacalaureatNr.elevi înscriși la examenul de Promovati

Respinsi

Neperzentati

bacalaureat anul 2013
266
Seria curentă
178

61

155

50

Serii anterioare
88

b) Situaţia absolvenţilor admişi în învăţământul superior
Nu toți elevii care au promovat examenul de bacalaureat s-au înscris la o facultate în
vederea continuării studiilor. Dintre elevii care au promovat bacalureatul, 13 s-au înscris și în
prezent urmează cursurile unei universități la Timișoara sau Cluj Napoca. Dintre elevii care
au absolvit, dar nu au promovat examenul de bacalureat, numeroși elevi s-au înscris și
urmează cursurile școlii postliceale.

c) Situaţia examenului de certificare a competenţelor profesionale
8

Nivel 3 de calificare
Nr.elevi înscriși la examenul de Promovati
calificare

a

Respinsi

Neperzentati

competențelor

profesionale nivel 3 anul 2013
171

170

0

1

Nivel 3 avansat de calificare
Nr.elevi înscriși la examenul de Promovati
calificare

a

Respinsi

Neperzentati

competențelor

profesionale nivel 3 – avansat anul
2013
39

39

0

0

1.4.4 Activitatea de instruire practică
Activitatea de instruire practica s-a desfasurat in anul scolar 2012-2013 cu
preponderenta la agentii economici avand drept obiectiv comun consolidarea cunostintelor
elevilor si formarea unei forte de munca calificate in concordanta cu specificul si exigentele
fiecarui potential angajator in parte. Activitatea de instruire practica s-a desfasurat conform
curriculumului pentru fiecare domeniu si specializare in parte urmarindu-se atingerea
competentelor cheie, tehnice si specializate in functie de nivelul de calificare.
Pentru o ilustrare cat mai fidela a modului de dispunere a orelor de instruire practica
pe domenii si calificari la agentii economicis-a intocmit Harta parteneriatelor.
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DOMENIUL de formare

CLASA /

profesională1)

AN DE STUDII

Calificarea3)

elevi

1

Denumirea completă

2)

2

Nr. de elevi

a partenerului de practică cu repartizați în

şcolarizaţi 4) care esteîncheiată convenţie

INVATAMANT DE
ZI

Număr de

de practică5)
3

a IX-a
a X -a
a X-a

4
29
23
30

practică 6)

a XI -a

tehnician in turism

23

SC NEXUS 2000 SRL

a XII -a

tehnician in turism

21

SC NEXUS 2000 SRL

legal/persoană de

conform

contact
(Nume și prenume)
7

8

9

23 Deva, Bd Decebal, nr. 4 A, turism@nexustravel.ro
Mosneag Zenaida
Clate Gabriela
30 Dev a, Calea Zarandului,
5
Dev a, Calea Zarandului,
5
Nr.87,0800887325,gabrielaclate@real- Clate Gabriela
19
hy permarket.ro

SC REAL HYPERMARKET

29

ROMANIA SRL

5
5
Dev a, Bd. Decebal, Nr. 4 A, 0254/214543, turism@nex ustrav el.ro,w
Mosneag
w w .nexZenaida
ustrav el.ro
13
5
5
Dev a, Bd. Decebal, Nr. 4 A, 0254/214543, turism@nex ustrav el.ro,w
Mosneag
w w .nexZenaida
ustrav el.ro
10
1
5

turism si alimentatie

a XII -a

tehnician în gastronomie

26

19

SC REAL HYPERMARKET
ROMANIA SRL

6

Dev a, Calea Zarandului,
Nr.87,0800887325,gabrielaclate@real-

Clate Gabriela

hy permarket.ro

5
tehnician în gastronomie

16

SC MELKART PRODIMPEX

5

SRL

5
6

XIII-a (ruta
progresiva)

SC MELKART PRODIMPEX
organizator banqueting

21

10

SRL

5
6

anul I şcoala
postliceală

anul II şcoala
postliceală

a XII -a

comert

Dev a, str. B-dul 22 Decembrie, nr.

Modan Ramona

168,ramona.bibicu@prezident-dev a.ro

Dev a, str. B-dul 22 Decembrie, nr.

Modan Ramona

168,ramona.bibicu@prezident-dev a.ro

organizator de conferinte,
congrese, targuri si

30

SC CONTRANS DOR SRL

30

Dev a, Bd. Nicolae Balcescu

Iv an Doru

18

SC CONTRANS DOR SRL

18

Dev a, Bd. Nicolae Balcescu

Iv an Doru

20

20
Clate Gabriela
SC REAL HYPERMARKET ROMANIA
Dev a, Calea
SRL Zarandului, Nr.87,0800887325,gabrielaclate@real-hy permarket.ro

17

17
Clate Gabriela
SC REAL HYPERMARKET ROMANIA
Dev a, Calea
SRL Zarandului, Nr.87,0800887325,gabrielaclate@real-hy permarket.ro

expozitii
organizator de conferinte,
congrese, targuri si
expozitii

tehnician în activități
comerciale

XIII-a (ruta

tehnician în activități

progresiv a)

comerciale

anul I scoala

Tehnician activitati

postliceala

comerciale

anul II şcoala

Tehnician activitati

postliceală

comerciale

SC REAL HYPERMARKET ROMANIA SRL
30

Dev a, Calea Zarandului,
30
Nr.87,0800887325,gabrielaclate@real-hy
Clatepermarket.ro
Gabriela
SC REAL HYPERMARKET ROMANIA SRL

21

a IX-a

26

a X-a

36

Dev a, Calea Zarandului,
21
Nr.87,0800887325,gabrielaclate@real-hy
Clatepermarket.ro
Gabriela

Dev a, Str. Iului Maniu, bl. L4, Tel;
CECCAR DEVA
economic

a XI -a

tehnician in activitati
economice

21

15

0254/217211,
ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro Lungoci Petrica

SC ASIGURARE
REASIGURARE ASTRA SA

Dev a, Str. Decebal, bl.22-23, parter,
6

DEVA
a XII -a

tehnician in activitati
economice

Ghimisi Viorel
Dev a, Str. Iului Maniu, bl. L4, Tel;

22

CECCAR DEVA

22

0254/217211,
ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro Lungoci Petrica
Dev a, Calea zarandului, nr.59 A,

a XI-a

tehnician ecolog și
protecția calității mediului

0254/227016,
24

SC SALUBRITATE SA

24 secretariat@salubritatedev a.ronr.87,0800
887325,gabrielaclate@realhy permarket.ro

protectia mediului
estetica si igiena
corpului omenesc

a XII -a

tehnician ecolog și
protecția calității mediului

18

a IX -a

28

a X-a

28

SC GREEN WASTE
MANAGEMENT
SC MOLDOVAN ANA STYLE
PFA

Observaţii

Reprezentant

convențiilor

SC NEXUS 2000 SRL
SC REAL HYPERMARKET

tehnician in gastronomie

Adresă, tel, fax, e-mail,parteneră
website

cu agentul
6

5

a XI -a

Date de contact ale agentului economic/instituția publică

18

28

Orastie, Str. N. Titulescu, F.N.,

Darie Mircea
Ciolac Alina

office@greenw m.ro
Dev a, str.M.Eminescu, nr.93,

Moldov an Ana

office@max x a.ro
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9)

1.4.5. Activitatea educativă
În anul școlar 2012-2013, au fost desfășurate mai multe activități la care au participat
activ toate cadrele didactice din cadrul liceului nostru precum si un număr foarte mare de
elevi, peste valorile înregistrate în anul școlar precedent. Membrii Comisiei Diriginților și a
Consiliului Elevilor s-au întrunit pentru a discuta și analiza nevoile de educație, generale și
specifice, comune și speciale și stabilirea priorităților pe baza cărora se va realiza proiectarea
procesului de învățământ; analiza resurselor educaționale și formularea modului în care
acestea vor fi distribuite și utilizate la nivelul concret al școlii și al claselor de elevi; analiza
claselor de elevi sub aspectul

rezultatelor

anterioare ale învățării și determinarea

condițiilor inițiale de la care se pornește în fiecare etapă a procesului de învățământ,
respectiv la început de ciclu, de an școlar, de semestru, precum și pentru stabilirea
responsabilităților fiecărui membru.
În cadrul Comisiei Diriginților s-au luat numeroase hotărâri legate de activitatea de
diriginte, de implicarea elevilor în tot ceea ce înseamnă activitatea educativă precum și cea
extrașcolară. Toți diriginții s-au implicat în permanență în toate activitățile desfășurate la noi
în școală.
Ședințele lunare în cadrul Consiliului Elevilor au avut efecte pozitive asupra
comportamentului acestora din timpul orelor și i-a făcut pe aceștia să conștientizeze
importanța procesului educativ și cel al activităților extrașcolare. Au avut loc alegeri în cadrul
Consiliului Elevilor, astfel au fost aleși elevii Lup Cosmina – președinte și Țona Claudiu –
vicepreședinte ai elevilor din liceul nostru.
În decursul anului școlar 2012-2013 au avut loc numeroase activități extrașcolare și
extracurriculare:
-

O IDEE INGENIOASĂ DE AFACERI – 27.09.2012 – un concurs de idei de
afaceri organizat de către Asociația Pro Școala, în cadrul unui proiect cu finanțare
de la Consiliul județean Hunedoara;

-

SĂPTĂMÂNA DULCE – 01.10.2012 – 05.10.2012 în cadrul căreia elevii
claselor IX B, X C, XI B, XII C și XIII B, împreună cu doamnele profesor
BENEA LUMINIȚA, CONDRAT GABRIELA și CRĂCIUN DANIELA, au
pregătit în fiecare zi câte un produs dulce (clătite, gogoși, găluște cu prune,
prăjituri);
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-

ZIUA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - 9.10.2012 - marcată la clasele a
X-a D și a X-a A împreună cu doamnele profesor BOKOS ELISABETA și
VULEA CAMELIA;

-

BALUL BOBOCILOR – 10.10.2012 organizat împreună cu elevii clasei a XII –
a, responsabil prof. PETRAȘ ALIN;

-

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OULUI – 12.10.2012 doamna profesor
CONDRAT GABRIELA împreună cu 5 elevi din clasele X B și XIII B au făcut
diverse produse din ouă;

-

HAI LA MIȘCARE – 15.10.2012 aproape 50 de elevi au participat la o activitate
în aer liber pe traseul LICEU-CETATE împreună cu profesorii VLAD EMILIA
CRISTINA, NECULA CLAUDIA,

BORDEA ELENA, ȘORTAN-JOCA

VIOLETA, VULEA CAMELIA și PETRAȘ ALIN;
-

BAL MASCAT DE HALOWEEN – 27.10.2012 – elevii claselor IX A și XI D
au organizat un bal și o activitate de pictură coordonați de profesorii BARB
ELENA, BORDEA ELENA și PETRAȘ ALIN;

-

PRIN MACULATURĂ SPRE LA CULTURĂ – a fost un proiect inițiat de prof.
VULEA CAMELIA și prof. PETRAȘ ALIN la care au participat toți elevii
liceului, clasa câștigătoare fiind clasa XI B – s-au adunat peste 1200 de kg de
hârtie. Câștigătorii au primit o ieșire în aer liber împreună cu dirigintele și cu
membrii echipei de proiect, scopul acestei activități fiind de a consolida relațiile
profesor-elev;

-

1 DECEMBRIE ”ZIUA MARII UNIRI”! – 01.12.2012 – au participat toate
cadrele didactice și toți elevii din liceul nostru. Cu acest prilej s-a desfășurat un
concurs pe teme de sitorie, manifestări cultural-artistice în curtea școlii urmate de
o expoziție cu vânzare de produse gastronomice specific românești, precum și o
excursie la Alba IUlia oferită elevilor merituoși prin intermediul Asociației Pro
Școala;

-

AMINTIRI DIN COPILĂRIE! – proiect realizat în colaborare cu Grădinița PP.
Nr. 2 Deva – au avut loc mai multe activități comune realizate de elevii noștri și 2
grupe de preșcolari de la grădinița colaboratoare – coordonatori de proiect: prof.
PETRAȘ ALIN și PETRAȘ ADA;

-

VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN! – 21.12.2012 – s-a desfășurat o activitate
artistică în sala festivă la care au participat o mare parte a elevilor din liceul nostru
care au pregătit numeroase momente artistice iar o parte dintre elevii școlii au fost
12

la colindat la: PRIMĂRIA DEVA, ISJ HD și alți agenți economici din oraș.
Acitivitățile au beneficiat de suportul financiar al Consiliului Local Deva;
-

MIHAI EMINESCU – 15.01.2013 – a fost o activitate de recitare de poezie
coordonată de prof. DOȚ CLAUDIA și DOBRA MARIA împreună cu doamna
bibliotecar SUCIU CLAUDIA;

-

ZIUA TRICOLORULUI – 24.01.2013 – doamnele profesor BOKOS
ELISABETA și VULEA CAMELIA au desfășurat o activitate cu temă istorică la
care au participat numeroși elevi;

-

ION LUCA CARAGIALE – 13.02.2013 - a fost o activitate coordonată de prof.
DOȚ CLAUDIA și DOBRA MARIA împreună cu doamna bibliotecar SUCIU
CLAUDIA;

-

DRAGOBETE vs SF. VALENTIN – 24.02.2013 – a avut loc mai multe
concursuri: MISS și MISTER, de desene, de poezii și declarații de
dragoste,torturi, coordonate de profesorii PETRAȘ ALIN, BARB ELENA,
BORDEA

ELENA,

POPESCU

ADINA,

VULEA

CAMELIA,

BENEA

LUMINIȚA și CONDRAT GABRIELA;
-

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII – 07.04.2013 – doamna profesor IVAN
MARINELA a fost împreună cu elevele clasei a XI-a E în vizită la Spitalul
Județean Deva;

-

Săptămâna ”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FIM MAI BUNI!” – au avut loc
numeroase activități coordonate de toți profesorii din cadrul liceului nostru;

-

Simpozionul interjudețean ”Spiritualitate și formele culturii în epoca modernă
și contemporană”, simpozion ce s-a desfășurat la Liceul Tehnologic ”G. Moisil”
Deva, între 17-18 aprilie 2013. Activitatea a beneficiat de participarea a peste 70
de cadre didactice, cercet[tori ;i elevi din judeúl HUnedoara, precum și din
județele Cluj și Bihor;

-

ZIUA EUROPEI – 09.05.2013 - s-au desfășurat numeroase activități pe teme
istorice coordonate de prof. BOKOS ELISABETA și prof. VULEA CAMELIA;

-

ZIUA SPORTULUI – 18.05.2013 – domnul profesor SZEMES ANDREI a
desfășurat mai multe activități sportive împreună cu elevii (fotbal, volei, tenis de
masă, cros);

-

ARENA EDUCAȚIEI - 22-23.05.2013 – activitate de promovare a ofertei
educaționale pentru anul școlar 2013-2014;
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-

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI – 01.06.2013 – activitate
desfășurată împreună cu copiii de la Grădinița PP. NR.2 DEVA, elevii clasei XI B
împreună cu doamna prof. CONDRAT GABRIELA și elevii clasei XI D
împreună cu dl prof. PETRAȘ ALIN;

-

Săptămâna porților deschise – 5-7.06.2013, acțiuni de promovare a imaginii școlii.

-

S-au desfășurat excursii cu elevii din liceu coordonate de prof. VULEA CAMELIA,
ȘORTAN-JOCA VIOLETA, BENEA LUMINIȚA, SIMINA MARIUS, PETRAȘ ALIN.

1.4.6. Perfecţionarea personalului didactic
În anul școlar 2012-2013, cadrele didactice au manifestat o preocupare constantă față
de propria perfecționare și formare profesională, perfecționare care s-a realizat în acord cu
ultimele orientări ale sistemului educațional și legislativ. Ca urmare, un număr de 13 cadre
didactice au participat la diferite cursuri de perfecționare POSDRU, totalizând un număr de
605 credite (corespunzător 2420 ore de curs), iar 20 de cadre didactice s-au înscris și au
absolvit cursuri organizate prin Casa Corpului Didactic Deva, totalizând 304 ore
(corespunzător 76 credite), după cum urmează:
CURSURI POSDRU:
- Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar- un
imperativ al reformei curriculare;
- Didactica Marketingului;
- Didactica Educaţiei antreprenoriale;
- Didactica Managementului;
- Didactica Economiei;
- Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice;
- TIC ECON-nivel intermediar;
- Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru
extinderea metodei moderne interactive de învăţare firma de exerciţiu;
- Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării TIC şi
asigurarea calităţii instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar.
CURSURI CCD:
- Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar;
- Educarea în spiritul disciplinei şcolare;
- Activitatea didactică centrată pe elev.
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1.4.7. Colaborarea cu părinţii

1.4.8. Colaborarea cu alţi factori educativi
Pentru formarea unor tineri,

nu doar cu abilitati tehnice ci si de comunicare,

interrelationare si dezvoltarea individuala s-au dezvoltat proiecte educationale cu alte scoli
partenere, universitati, cu institutii publice si fundatii culturale.
Viziunea Liceului Tehnologic “Grigore Moisil ” este aceea de a forma nu doar tineri
competitivi pe piata muncii ci si oameni capabili sa lucreze in echipa, sa realizeze misiuni de
voluntariat sau sa cunoasca diferite aspect ale societatii.
Alături de parteneriatele cu agenții economici, destinate în principal, desfășurării în
bune condiții a practicii de specialitate a elevilor, școala a mai încheiat și derulat o serie de
parteneriate educative, care au avut ca obiectiv colaborarea în cadrul unor proiecte educative
locale, regionale sau naționale, în scopul realizării unor schimburi de experiență, colaborare
în realizarea unor activități comune, participarea la activități cultural-educative, prevenirea și
combaterea delicvenței juvenile în vederea reducerii fenomenului infracțional în rândul
tinerilor, prevenirea consumului de substanțe interzise, campanii antiviolență, consiliere
curriculară pentru cadrele didactice, promovarea unor activități cu caracter ecologic.
Principalele parteneriate încheiate în anul școlar 2012-2013 au fost:
Instituția parteneră

Scop/Denumire proiect

Nr.crt.
Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu”
1.
2.
3.

Activități

educative

cu

caracter

Galați

ecologic

Colegiul Național de informatică
”Carmen Sylva” Hunedoara
Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”
Petroșani
Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia

Organizarea și desfășurarea de
activități școlare și extrașcolare, concursuri
Liceenii în concurs
Martor la tradiții

4.
Grup Școlar ”Carmen Sylva” Constanța

Galeria valorilor naționale

5.
Poliția Municipiului DEva

Prevenirea și combaterea delicvenței
juvenile

6.
7.

Deva

8.

Apahida

Grădinița cu Program Prelungit nr. 7

Să ne amintim de copilărie

Liceul

Prin tradiții ... spre identitate

Tehnologic

”Ștefan

Pascu”

Colegiul Economic Buzău

Dezvoltarea sustenabilă-un viitor mai
bun

9.
10.

Colegiul
Timișoara

Economic

”F.S.

Nitti”

Activități comune în firmele de
exercițiui
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Școala Gimnazială ”A. Șaguna” Deva
11.
12.

Liceul de Muzică și Arte ”Sigismund
Toduță” Deva
Asociația Terra Dacica Aeterna

13.
14.
15.

Direcția pentru Cultură, Culte și
Patrimoniu Cultural Hunedoara
Asociația de Caritate ”Casa Harului”
Vărmaga
Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia

Familiarizarea cu elemente de
civilizație dacică și romană
Familiarizarea cu elemente de
civilizație dacică și romană
Familiarizarea cu elemente de
civilizație dacică și romană
Familiarizarea cu elemente de
civilizație dacică și romană
Schimb cultural între tinerii români și
britanici
Let s speak ... Grammar!

16.
Crucea Roșie Hunedoara

Activități de educație pentru sănătate

17.
18.
19.

Centrul de Prevenire, evaluare și control
antidrog Hunedoara
Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu”
Hunedoara
Școala Postliceală ”Vasile Goldiș” Deva

Informarea tinerilor asupra pericolelor
pe care le presupune consumul de droguri
Promovarea de activități culturale
Promovarea specializărilor oferite

20.
21.

Școala Gimnazială
Teodorescu” Ruseni

”Ioan

Grigore

Muguri de viață în Lumina Învierii

1.5. Contextul naţional
În perioada următoare, România trebuie să se racordeze la priorităţile Strategiei
Europene stabilite la Copenhaga, la realizarea cărora va trebui să-şi aducă propria contribuţie.
Planurile de acţiune vor cuprinde în continuare măsuri privind reducerea abandonului
şcolar timpuriu, creşterea numărului de absolvenţi ai învăţământului secundar superior şi
participarea adulţilor la formare pe parcursul întregii vieţi.
Şansa de ocupare a tinerilor devine puternic dependentă de competitivitatea acestora
în comparaţie cu populaţia ocupată existentă.
Competitivitatea poate fi asigurată printr-un nivel de calificare cât mai ridicat, prin
calificări în domenii şi sectoare în dezvoltare, (în vederea ocupării unor locuri de muncă nou
create) respectiv cu pondere mare în economia regională.
Sistemul educaţional poate avea o contribuţie majoră la reducerea şomajului,
echilibrarea pieţei forţei de muncă, creşterea veniturilor şi dezvoltarea economică. Pentru
aceasta sunt necesare acţiuni prin care procesul de instruire sa fie adaptat la cerinţele pieţei
muncii şi calitatea acestuia să se alinieze la nivelul european. În acest sens un element
important îl reprezintă accentuarea “angajabilităţii” absolvenţilor.
În ceea ce priveşte ţintele asumate de statele membre, de România 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:
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Rata de ocupare de 70% (fata de 75% EU)



Rata de părăsire timpurie a scolii de 11,3% (fata de 10% EU)



Cuprindere în învăţământ terţiar de 26,7% (fata de 40% EU)
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.
Sursa: PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PLAI)- HUNEDOARA 2013-2020

1.6. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local
Regiunea Vest, situată la graniţa cu Ungaria şi Serbia reprezintă 13,4% din suprafaţa
ţării şi are un număr de 20 121 641 de locuitori la nivelul anului 2011. Este un spaţiu
multicultural, plurietnic şi multiconfesional.
Din punct de vedere economic, Regiunea V Vest cuprinde patru judeţe: Timiş, Arad,
Caraş Severin şi Hunedoara.
Din analiza Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic
PRAI VEST 2007-2013 se desprind următoarele recomandări:
1. Să se ia în calcul scăderea în timp a numărului de clase şi a cadrelor didactice, ţinând cont
de tendinţa de scădere a populaţiei Regiunii Vest.
2. Să se asigure accesul resurselor umane din sistemul TVET la procesul de formare continuă
în vederea adaptării la schimbările intervenite pe piaţa muncii, formarea cadrelor didactice
fiind esenţială pentru asigurarea calităţii întregului sistem.
3. Încurajarea tinerilor în obţinerea unei calificări şi a unui nivel educaţional cât mai înalt.
4. Scăderea numărului de elevi calificaţi în domeniile industriei lohn intensive.
5. Menţinerea calificărilor care se orientează spre ramurile cu investiţii brute ridicate
(industria produselor primare, industria extractivă, industria metalurgică şi industria de
echipamente electrice şi optice) fiind însă necesară adaptarea competenţelor la tendinţele de
tehnologie înaltă din aceste domenii.
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6. Adaptarea învăţământului la tendinţa de creştere a ponderii sectorului serviciilor în cadrul
activităţii economice, din punct de vedere cantitativ, prin creşterea numărului de locuri în
cadrul calificărilor din sfera serviciilor, cât şi din punct de vedere calitativ, prin diversificarea
calificărilor pentru servicii în concordanţă cu tendinţele manifestate în economie.
7. Restructurarea agriculturii trebuie să se reflecte şi la nivelul învăţământului, fiind necesară
schimbarea structurii calificărilor în agricultură, a competenţelor cerute, a nivelului de
calificare cerut ţinându-se cont însă că numărul de persoane ocupate în agricultură se va
diminua.
8. Acordarea unei atenţii prioritare pentru antreprenoriat în cadrul CDL şi adaptarea
permanentă a curriculumului la cerinţele de pe piaţa muncii.
9. Necesitatea unei lărgiri a specializărilor, pentru a da posibilitatea tinerilor de a avea mai
multe şanse de integrare pe piaţa muncii, în contextul în care se remarcă o pondere mult mai
ridicată a şomerilor în rândul tinerilor (grupele de vârstă 15-24 ani şi 25-34 ani).
10. Un număr cât mai mare dintre elevii cuprinşi în sistemul TVET să beneficieze de servicii
de consiliere şi orientare pentru carieră.
11. Pregătirea personalului abilitat din cadrul instituţiilor de învăţământ astfel ca, după
aderarea la Uniunea Europeană, să poată fi modernizată baza materială şi dezvoltat sistemul
educaţional, prin accesarea unor proiecte finanţate din fonduri europene.
12. Extinderea parteneriatului atât în procesul de elaborare precum şi în cel de implementare
a acţiunilor prevăzute în PRAI.
Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic PRAI VEST 2007-2013

În perspectiva anului 2013, putem concluziona finalităţile aşteptate de la formarea
profesională şi tehnică iniţială şi continuă în judeţul Hunedoara:
1. Învăţământul profesional şi tehnic să asigure dezvoltarea profesională şi personală a
tinerilor astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să participe la
viaţa activă, civică şi profesională;
2. Toate unităţile şcolare din învăţământul profesional şi tehnic să asigure şanse egale de
dezvoltare profesională a fiecărui beneficiar;
3. Să asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional;
4. Învăţământul profesional şi tehnic să asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea
dobândirii unei calificări pentru care există oportunităţi de ocupare pe piaţa muncii locală,
judeţeană sau regională, naţională precum şi de continuare a învăţării de-a lungul întregii vieţi
18

active în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe
cunoaştere.
Pe baza PRAI, Planul Local de Acţiune Pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic al
judeţului Hunedoara şi-a propus mai multe acţiuni. Aceste acţiuni reprezintă tipurile de
măsuri identificate la nivelul judeţului Hunedoara, fiind formulate în strânsă legătură cu
concluziile şi recomandările din PRAI. Aceste acţiuni constituie cadrul pentru definitivarea
PAS şi sunt grupate în domenii de intervenţii prioritare.
ŢINTA 1. Asigurarea implementării măsurilor PLAI într-o proporţie de minim 80%
ŢINTA 2. Asigurarea unei concordanţe între oferta de formare profesională şi cererea
pieţei măsurată prin respectarea recomandărilor PLAI prin:
Obţinerea de informaţii credibile, de calitate periodic actualizate şi accesibile privind
nevoile de calificare
Ajustarea structurii ofertei pe termen lung la nevoile de calificare (pe domenii de
pregătire şi calificări)
Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la
nevoile viitoare ale unei economii în schimbare
Implicarea activă a şcolilor TVET în programe de formare a adulţilor şi alte servicii în
folosul comunităţii
Implementarea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT
ŢINTA 3. Cuprinderea în sistemul de formare continuă a minim 40% din resursele
umane din TVET
ŢINTA 4. Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţilor şcolare astfel
încât să asigurăm calitatea formării profesionale în contextul descentralizării
ŢINTA 5. Toţi elevii cuprinşi în sistemul TVET vor beneficia de servicii de consiliere
şi orientare pentru carieră
Obiectivul 1:

Optimizarea procesului de implementare a documentelor PRAI/PLAI

Concluzii:

Aducerea de noi parteneri în CLDPS a demarat şi au fost cooptaţi noi membri în
structurile de monitorizare şi reactualizare a PLAI. A fost constituit CLDPS
Hunedoara ca organism cu personalitate juridică, cu scopul coeziunii şi colaborării
mai eficiente a acestei structuri consultative cu rol deosebit de important în
activitatea din învăţământul profesional şi tehnic.

Obiectivul 2:

Optimizarea cantitativă şi calitativă a ofertei educaţionale

Concluzii:

Exista centralizarea la nivel judeţean a parteneriatelor încheiate cu agenţii
economici.
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Exista un proiect in implementare (axa 2.3), a cărui intervenţie se referă la practica
elevilor.
Raport de analiză comparativă regională realizat.
Broşura realizată cu oferta şcolilor va trebui prezentată într-o forma mai accesibilă.
Este necesară continuarea colaborării cu AJOFM şi unităţile de învăţământ în
vederea urmăririi absolvenţilor.
Obiectivul 3:

Dezvoltarea resurselor umane din TVET

Concluzii:

Au fost realizate acţiuni de formare pe implementarea programelor de formare prin
programe FSE POSDRU.

Obiectivul 4:

Dezvoltarea infrastructurii TVET

Concluzii:

Există o bază de date referitoare la starea unităţilor de învăţământ şi o listă de
priorităţi pentru investiţii dar nu sunt avizate de CLDPS.
Unele unităţi de învăţământ necesită intervenţii urgente pentru asigurarea unor
condiţii optime de funcţionare.

Obiectivul 5:

Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor
din TVET

Concluzii:

A fost efectuată sondarea opţiunilor elevilor de clasa a VIII-a şi centralizarea
opţiunilor acestora, de către CJRAE, în scopul fundamentării planului de
şcolarizare pentru anul şcolar 2012 – 2013.

Rezumatul recomandărilor:
Există un proiect depus de CJRAE Hunedoara, pe acest domeniu de intervenţie. Ar fi
benefic realizarea unui plan de colaborare între instituţii (ISJ, AJOFM, CJRAE);
Stabilirea unui termen pentru reorganizarea parteneriatului, prin regulamentul de
funcţionare, în funcţie de situaţia specifică din judeţ;
Monitorizarea modului de aplicare in practica curentă la clasă a competenţelor
dezvoltate în urma formarii continua a personalului didactic;
Deficienţe constatate privind proiectarea obiectivelor, măsurilor, acţiunilor, ţintelor,
indicatorilor şi recomandări pentru eliminarea deficienţelor.
Măsuri formulate ambiguu;
Acţiunile nu sunt descrise suficient de detaliat;
Indicatorii nu sunt formulaţi separat de obiective;
Limbajul instrumentelor de monitorizare nu coincide cu limbajul utilizat în
formularea priorităţilor PRAI, PLAI;
Orizontul de timp nu a fost precizat atunci când au fost planificate acţiunile.
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PARTEA A II-A - ANALIZA NEVOILOR
2.1. Analiza mediului extern
2.1.1. Date demografice generale
Populația reprezintă un element esențial al devenirii umane. De mărimea, dar si de
calitatea populației depind toate procesele socio-economice dintr-un anumit spațiu social.
Conform analizei realizate în PRAI, evoluția populației din Regiunea Vest ne relevă faptul că
regiunea se înscrie în tendința națională de scădere a ultimelor două decenii. Mai concret, în
perioada analizată în Regiunea Vest avem de-a face cu o scădere a populației de 13%. În
cadrul analizei populației, un loc aparte îl are discuția referitoare la gen și la mediul de
rezidență. Dacă trebuie să vorbim despre sexul populației în Regiunea Vest observăm că este
vorba despre o proporție relativ uniformă a celor două sexe, dar cu o majoritate în favoarea
femeilor. Procentual aceasta înseamnă că populația feminină are o pondere de 51,75%, în
timp ce populația masculină reprezintă doar 48,25%, fapt care avantajează liceul nostru
deoarece, unele dintre specializările noastre (exemplu: estetica și igiena corpului omenesc) se
adresează prioritar sexului feminin.
În strânsă legătură cu această evoluție demografică, în ultima perioadă, ca urmare a
industrializării, urbanizării și modernizării, se observă că scala de valori s-a modificat, cu
influență directă asupra tipului de model familial predominant. Astfel, de la familia extinsă,
cu un rol precis delimitat pentru femei, s-a trecut la modelul familiei nucleare, în care fiecare
membru se bucură de independență, financiară și profesională în principal, motiv pentru care
specializările oferite de liceul nostru sunt atractive deoarece, la finalul studiilor, oferă
posibilitatea angajării în domeniu. Această evoluție se înscrie în coordonatele trasate încă din
secolul XX, munca femeilor fiind atrasă în circuitul economico-social de ansamblu.
O altă caracteristică vizibilă la nivelul Regiunii Vest, implicit în județul Hunedoara,
este diferența mare între populația care trăieste în mediul urban și persoanele, care trăiesc în
mediul rural, situație datorată în principal migrației populației de la sat la oraș. Natalitatea,
principala componentă a mișcării naturale a populației, s-a situat în ultimul deceniu la un
nivel scăzut. Despre cel de-al doilea indicator, mortalitatea, se poate spune că este în strânsă
legătură cu starea de sănătate a populației precum și cu structura de vârste existentă la nivelul
unei regiuni. De asemenea, ca evoluție a celor doi indicatori, sporul natural s-a situat în
ultimii ani la valori negative.
Din analiza datelor oferite de PRAI 2007-2013 se observă că populația în vârstă
scolară, incluzând aici populația sub vârsta de 35 de ani, reprezintă un procent semnificativ,
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adică 45,5% din total populație care trăieste în Regiunea Vest, cuprinzând aici și populația în
grupa de vârstă 0-6 ani.
În ceea ce privește tendințele în evoluția populației, evoluția fenomenelor
demografice din România în ultima perioadă s-a reflectat în schimbările intervenite în
structura pe vârste a populației, cu implicații atât pe plan demografic, cât si pe plan socioeconomic. În acest sens, proiectarea populației pentru o perioadă de 15-20 ani ne poate oferi
informații utile asupra evoluției numărului și structurii de vârstă a populației din România și
din regiunea Vest. Din punct de vedere demografic principalii factori care acționează asupra
mărimii si structurii populației sunt natalitatea, mortalitatea și migrația. În profil teritorial se
remarcă o diminuare a natalității în toate județele Regiunii Vest. România se confruntă cu o
scădere a natalității, fenomen care are unele particularități. Principalii factori care au
determinat scăderea natalității sunt de natură economică și socială. În primul rând, este vorba
de o transformare semnificativă a structurii ocupaționale a populației, care a impus, mai ales
contingentelor tinere, o mobilitate teritorială și profesională deosebită și, în acelasi timp,
prelungirea perioadei de instruire. În perspectivă, populația Regiunii Vest este anticipat să
scadă, în intervalul 2002-2025 cu aproximativ 200000 de locuitori, dar este de menționat că
fenomenul de atragere a forței de muncă, poate influența cifrele, dar și cu efecte și probleme
de ordin social, economic, cultural etc.
Până în anul 2020 este anticipată o diminuare mai accentuată a populației totale a
regiunii în județul Hunedoara (undeva în jurul a 80 000 locuitori). Dacă ne referim la evoluția
populației regiunii pe grupe mari de vârstă se observă că grupele „0-14 ani” și „65 și peste”
au valori sub media națională indiferent de anul pe care îl luăm drept referință. În acelasi
timp, grupa de vârstă „15-64” ani are valori superioare mediei naționale. Din analiză se mai
remarcă o scădere constantă a populației cuprinsă în grupa 0-14 ani (de la 16,1% din
populația Regiunii Vest în prezent la 13,6% în 2015 si la 12,3% în anul 2025).
În ceea ce priveste evoluția populației pe sexe, se observă că nu există diferențe
majore în privința scăderii populației feminine sau masculine (se aproximează o reducere în
jur de 90 000 de femei si 100 000 bărbați până la sfârșitul perioadei de prognoză anul 2025).
Cea mai accentuată scădere a populației feminine, dar și masculine este prognozată a se
întâmpla în județul Hunedoara (circa 50 000 de femei și circa 55 000 de bărbați). La nivelul
regiunii se observă următoarele fenomene: populația preșcolară a Regiunii Vest va scădea în
prima perioadă de prognoză (până în 2015) mai lent (o scădere de circa 6 000 de persoane),
urmând ca în a doua perioadă (până în 2025) să avem de-a face cu o scădere mult mai
accentuată (mai puțin cu circa 13 000 de persoane); populația școlară angrenată în primul și
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al doilea ciclu de educație (populația din grupa 7-14 ani) va cunoaste o evoluție diferită. Aici
avem de-a face cu o scădere foarte mare a populației pentru prima perioadă (până în 2015,
populația va scădea cu circa 50 000 de persoane). Pentru perioada 2015-2025 este prevăzută
o scădere mai mică de circa 15 000 de persoane; populația între 15 și 24 de ani se înscrie și ea
foarte bine în linia de scădere generală a populației Regiunii Vest. Astfel, pe ansamblul
populației prescolare si a celei școlare din Regiunea Vest avea de-a face cu o scădere a
populației de circa 180 000 de persoane, repartizate după cum urmează: circa 130 000 de
persoane pentru intervalul 2003-2015 și circa 50 000 de persoane pentru intervalul 20152025.
Dacă este să ne referim la evoluția populației Regiunii Vest se poate spune că aceasta
se înscrie în trendul general al populației României și anume unul descrescător. Totusi, nu
scăderea numărului populației este aspectul cel mai îngrijorător, ci faptul că acestei evoluții i
se asociază o degradare continuă a structurii pe vârste. Din analiza pe grupe mari de vârstă în
perioada pronosticată 2003-2025 se observă că grupele „0-14 ani” și „65 si peste” au valori
sub media națională indiferent de anul pe care îl luăm drept referință. În acelasi timp, grupa
de vârstă „15-64” ani are valori superioare mediei naționale. În ceea ce privește populația
școlară, categoria de vârstă între 15 si 24 de ani se înscrie și ea foarte bine în linia de scădere
generală a populației Regiunii Vest. Ea este categoria de vârstă cea mai afectată și este
prevăzută o diminuare de circa 115 000 de persoane până în 2025. PRAI 2007-2013
Făcând un scurt rezumat, conform datelor statistice din 2010, la 01 iulie 2010,
populaţia judeţului Hunedoara era de 461.450 locuitori, ceea ce reprezintă 24,07% din
populaţia Regiunii Vest şi 2,15% din populaţia României. În cadrul Regiunii Vest, judeţul
Hunedoara ocupă, în continuare, poziţia a II-a ca număr de locuitori, dar, faţă de anul 2009,
populaţia a suferit cea mai severă scădere din cadrul Regiunii Vest

- 3.289 locuitori,

dinamica populaţiei județului fiind una.
Faţă de ultimele două recensăminte (1992, 2002), sub influenţa combinată a nivelului
sporului natural, al fluxurilor migratorii interne şi al migraţiei externe, populaţia României s-a
redus, iar Regiunea Vest a înregistrat cea mai drastică scădere. Tendinţa de scădere a
populaţiei se menţine şi în 2010 raportat la 2002, judeţul Hunedoara înregistrând, între
judeţele din Regiunea Vest, cea mai accentuată scădere a populaţiei (-5,00%). PLAI 20132020).
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2.1.1.1 Situaţia prezentă
Populaţia totală. Dinamica generală
Conform PLAI 2013-2020, în acord cu cele mai recente date statistice, 01 iulie 2010,
populaţia judeţului Hunedoara este de 461.450 locuitori, ceea ce reprezintă 24,07% din
populaţia Regiunii Vest şi 2,15% din populaţia României.
În cadrul Regiunii Vest, judeţul Hunedoara ocupă, în continuare, poziţia a II-a ca
număr de locuitori, dar, faţă de anul precedent, populaţia a înregistrat cea mai severă scădere
din cadrul Regiunii Vest - 3.289 locuitori.
Tabel: Populaţia la 01 iulie
2009

2010

Număr

România

Număr

%

locuitori

din total

locuitori

21.469.959

100%

21.431.298

1.921.700

8,93%

1.916.907

Regiunea
Vest
Arad

455.952

Caraş Severin

322.941

Hunedoara

464.739

Timiş

678.068

2,12%

1,50%

2,16%

3,15%

% din
total
100%

8.94

454.922

2.12

320.840

1.50

461.450

2.15

679.695

3.17

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2011
Faţă de ultimele două recensăminte (1992, 2002), sub influenţa combinată a nivelului
sporului natural, al fluxurilor migratorii interne şi al migraţiei externe, populaţia României s-a
redus, iar Regiunea Vest a înregistrat cea mai drastică scădere.
Dinamica populaţiei a fost una negativă, judeţul Hunedoara, alături de judeţul Caraş
Severin, înregistrând cea mai severă scădere (-11,35%) în 2002 raportat la 1992, nu numai la
nivelul regiunii, ci şi la nivel naţional.
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Tendinţa de scădere a populaţiei s-a menţinut şi în 2010 raportat la 2002, judeţul
Hunedoara înregistrând, între judeţele din Regiunea Vest, cea mai accentuată scădere a
populaţiei (-5,00%).
Tabel: Dinamica populaţiei la recensăminte
2002 faţă de
1992
1992

2002

2010 faţă de
2002

2010
nr. pers.

nr.

%

%

pers.

România

22810035

Regiunea
Vest

21673328

21431298

1136707

-4.98%

242030

2111947

1958648

1916907

153299

487617

461791

454922

-7.26%

25826

41741

376347

Severin

333219

320840

-5.29%

43128

485712

461450

11.45%

62238

Ti
miş

2.13%

6869
-

Hunedoara 547950

-

-

-

Caraş

1.12%
-

Arad

-

1.49%

12379

-

3.71%

-

-

11.35%

24262

5.00%

-3.15%

1769

0.26%

700033

677926

679695

22107

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2011
Densitatea populaţiei în Regiunea Vest în ultimii 20 de ani a fost şi rămâne net
inferioară mediei naţionale ca şi numărul populaţiei, densitatea a scăzut în 2002 faţă de 1992
cu 4,8% iar în 2010 faţă de 2002 cu 1,3%.
Judeţul Hunedoara se situează, din perspectiva densităţii populaţiei, sub media
naţională iar în Regiunea Vest ocupă locul al II-lea după judeţul Timiş.
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Dinamica densităţii în judeţul Hunedoara a fost una negativă în toată perioada
analizată, ea înregistrând cea mai semnificativă scădere dintre toate judeţele din Regiunea
Vest: -8,8 locuitori/km2 în perioada 1992-2002 şi -3,5 locuitori/km2 în perioada 2002-2010.
Tabel: Densitatea populaţiei
Locuitori/km2

Dinamica
1992-

1992
România

Regiunea Vest
Arad
Caraş
Severin

Hunedoara
Timiş

95.7

65.9

62.9

44.2

77.6

80.5

2002

2010

90.9

89.9

61.1

59.8

59.6

58.7

39.1

37.7

68.8

65.3

77.9

78.2

2002

20022010

-5.0

-1.0

-4.8

-1.3

-3.3

-0.9

-5.1

-1.4

-8.8

-3.5

-2.6

0.3

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2011
Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii de rezidenţă, în judeţul
Hunedoara se constată o diferenţă mare între populaţia urbană - 76,7% şi cea rurală - 23,3%.
Aceste valori se diferenţiază mult faţă de valorile la nivel naţional care sunt mult mai
echilibrat distribuite: 55,1 % în mediul urban şi 44,9 % în mediul rural.
În ceea ce priveşte gradul de urbanizare, judeţul Hunedoara ocupă primul loc în cadrul
regiunii Vest şi locul al doilea la nivel naţional după Bucureşti. De fapt, în toată Regiunea
Vest se remarcă valori peste media naţională în ceea ce priveşte ponderea populaţiei din
mediul urban.
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Tabel: Populaţia în funcţie de mediul de rezidenţă la 01 iulie 2010
Populaţia în funcţie de mediul de rezidenţă la 01 iulie 2010
Urban

Locuitori la
01

iulie

2010
România
Regiunea
Vest
Arad
Caraş
Severin
Hunedoar
a
Timiş

Rural

21431298

1916907

454922

320840

461450

679695

%

Locuitori

%

Locuitori

11798735

55.1

9632563

44.9

1206660

62.9

710247

37.1

250520

55.1

204402

44.9

179816

56.0

141024

44.0

354074

76.7

107376

23.3

422250

62.1

257445

37.9

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2011

Fig.2.1. Populaţia în funcţie de mediul de rezidenţă la 01 iulie 2010
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Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2010
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Distribuţia pe sexe
În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei pe sexe, se constată faptul că în judeţul
Hunedoara ponderea populaţiei masculine este mai scăzută decât ponderea populaţiei
feminine, situaţie care se întâlneşte atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Regiunii Vest.
Ponderea populaţiei masculine în judeţul Hunedoara (48,40%) se situează sub media
naţională (48,70%), dar peste media Regiunii Vest (48,30%).
De asemenea, populaţia masculină din judeţul Hunedoara reprezintă 2,15% din totalul
populaţiei masculine la nivel de ţară şi 24,28% din totalul populaţiei masculine la nivelul
Regiunii Vest, iar populaţia feminină reprezintă 2,17% din totalul populaţiei feminine din
România şi 24,08% din totalul populaţiei feminine la nivelul Regiunii Vest.
Tabel: Distribuţia populaţiei pe sexe la 01 iulie 2010
Distribuţia populaţiei pe sexe la 01 iulie 2010
Masculin

Locuitori la
01 iulie 2010

România
Regiunea
Vest
Arad
Caraş
Severin

21431298

1916907

454922

320840

Hunedoara

461450

Timiş

679695

Feminin
%

Locuitori

Locuitori

10434143

48.7

10997155

925407

48.3

991500

219493

48.2

235429

156416

48.8

164428

223562

48.4

237888

325936

48.0

353759

%

51.3

51.7

51.8

51.2

51.6

52.0

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2011
Fig. 2.2. Structura populaţiei pe sexe
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Judeţul Hunedoara
Structura populației pe sexe

bărbaţi
femei

51.60%

48.40%

Structura pe grupe de vârstă
Analiza pune în evidenţă fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Se constată un declin
demografic general mai accentuat pentru grupele de vârstă tinere în paralel cu creşterea
numărului şi ponderii populaţiei vârstnice.
Din perspectiva PLAI ne interesează în special ponderea populaţiei tinere, grupele de
vârstă 0-14 ani şi 15-19 de ani.
Ponderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani este mai scăzută la nivelul
judeţului Hunedoara (13,9%), atât faţă de ponderea înregistrată la nivelul Regiunii Vest
(14.1%), cât şi faţă de nivelul naţional (15,1%),
Aceeaşi situaţie o constatăm şi în ceea ce priveşte populaţia cu vârsta cuprinsă între
15-19 ani: aceasta reprezintă 6,1% în judeţul Hunedoara faţă de 6,3% la nivelul Regiunii Vest
sau 6,2% la nivel naţional.
Această situaţie se datorează natalităţii scăzute din ultimii ani.
Ponderea populaţiei cu vârstă de muncă (15-64 ani) este mai mare la nivelul judeţului
faţă de nivelul naţional (71,2% faţă de 70,0%), dar mai mică decât ponderea de la nivelul
Regiunii Vest (71,2% faţă de 71,4%). Acest fapt poate fi considerat un punct forte al
judeţului şi al regiunii deoarece populaţia numeroasă, cu vârstă de muncă, creşte gradul de
atractivitate al regiunii faţă de potenţialii investitori. Investiţiile contribuie atât la creşterea
gradului de ocupare cât şi la creşterea economiei în ansamblul său. De asemenea, se observă
că la nivelul populaţiei de peste 65 de ani valorile de la nivel judeţean (14,8%) sunt uşor sub
media pe ţară (14,9%), dar peste media Regiunii Vest (14,4%).
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Tabel: Ponderea grupelor de vârstă din totalul populaţiei la 01 iulie 2010
Ponderea grupelor de vârstă din totalul populaţiei la 01 iulie 2010
Ponderea grupei de vârstă în total populaţiei (%)

Grupa
de vârstă (ani) România

VEST
0-14 ani

Jud.

Regiunea

Hunedoara

Jud.

Jud.

Arad

Jud.

CaraşSeverin

Timiş

3241295

270199

63420

66021

45860

94898

1207215

110337

25962

26228

18182

39965

1721709

157410

35080

35326

24953

62051

1611264

142683

31501

32731

22997

55454

10454941 960386

236532

226304

160535

337015

3194874

68955

68312

48313

90312

461450

454922

320840

679695

15-19
ani
20-24
ani
25-29
ani
30-64
ani
peste 65
ani
TOTAL

275892

21431298 1916907

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2011
Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale
Aşa cum am arătat la distribuţia populaţiei pe medii rezidenţiale, în judeţul Hunedoara
se constată o diferenţă mare între populaţia urbană - 76,7% şi cea rurală - 23,3%. Aceste
valori se diferenţiază mult faţă de valorile la nivel naţional care sunt mult mai echilibrat
distribuite: 55,1 % în mediul urban şi 44,9 % în mediul rural.
Populaţia tânără, care ne interesează din perspectiva PLAI, se regăseşte într-o
proporţie mult mai mare în mediul urban: 79,3 % la grupa de vârstă 0-14 ani şi 78,5% la
grupa de vârstă 15-19 ani. De remarcat că procentele sunt în scădere faţă de cele din anul
precedent: 79,7%, respectiv 80,8%.
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Ponderea populaţiei din mediul urban este ridicată şi în cadrul celorlalte grupe de
vârstă, doar la grupa de vârstă peste 65 de ani ponderea fiind mai redusă (65,3%).
Această pondere ridicată a populaţiei din mediul urban poate fi explicată prin gradul
mare de urbanizare şi de industrializare al judeţului în perioada de dinainte de 1990, atragerea
populaţiei spre zona urbană, dar şi prin relieful predominant muntos care nu favorizează
dezvoltarea zonelor agricole rurale.
Fig. 2.3. Structura populaţiei pe medii rezidenţiale şi grupe de vârstă

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2011
Structura etnică
Diversitatea etnică este o caracteristică a judeţelor din Regiunea Vest. Această
caracteristică a intrat într-un proces de scădere, aşa cum arată datele recensământului din
2002 raportat la anul 1992.
Comparând datele ultimelor două recensăminte constatăm următoarele:
- creşterea procentajului de cetăţeni români de naţionalitate română;
- diminuarea comunităţilor de maghiari şi germani;
- creşterea uşoară a comunităţii de romi. Această creştere ar putea să însemne şi că au
existat mai mulţi romi care şi-au revendicat această origine în 2002 faţă de precedentul
recensământ.
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Tabel: Structura populaţiei pe naţionalităţi
Naţionalitatea (%)
Judeţul

/

Români

Regiunea / Total

Arad

Maghiari

Germani

Romi

Altele

1992

2002

1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002

80.5

82.2

12.5

10.7

1.9

1.1

2.7

3.8

2.4

2.2

86.6

88.2

2.1

1.8

3.2

1.9

2.1

2.4

6.0

5.7

91.9

92.7

6.2

5.2

0.7

0.4

1.0

1.4

0.3

0.3

80.2

83.4

9.0

7.5

3.8

2.1

2.1

2.4

4.9

4.6

84.4

86.3

7.8

6.7

2.4

1.4

2.0

2.5

3.4

3.1

89.5

89.5

7.1

6.6

0.5

0.3

1.8

2.5

1.1

1.0

Caraş
Severin
Hunedoara
Timiş
Regiunea
Vest
România

Sursa: INS, Recensământul locuinţelor şi populaţiei, 2002
Judeţul Hunedoara are o pondere superioară a populaţiei de naţionalitate română
(91,9%), atât faţă de media Regiunii Vest cât şi faţă de media naţională, această pondere
crescând (92,7%) la recensământul din 2002.
Ponderea populaţiei de o altă naţionalitate din judeţul nostru a scăzut între cele două
recensăminte, cu excepţia populaţiei de naţionalitate romă care a înregistrat o uşoară creştere
(de la 1,0% la 1,4%).
În dependenţă de etnie, mediu rezidenţial şi în funcţie de limbă, populaţia totală a
judeţului Hunedoara se distribuie în felul următor:
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Tabel: Distribuţia populaţiei în funcţie de naţionalitate şi limbă
ETNIE

TOTAL URBAN RURAL

LIMBA

TOTAL URBAN RURAL

450302

336273

114029

română

459807

344245

115562

maghiari

25388

24248

1140

maghiară

22666

21747

919

romi

6823

5378

1445

rromanes

1392

1140

252

germani

1937

1800

137

germană

1146

1067

79

ucraineni

218

121

97

ucraineană

151

72

79

italieni

146

126

20

italiană

76

68

8

polonezi

128

126

2

poloneză

56

56

0

evrei

104

104

0

idiş

8

8

0

slovaci

100

89

11

slovacă

63

54

9

greci

97

94

3

grecească

63

61

2

cehi

57

50

7

cehă

20

20

0

ruşi-lipoveni

53

47

6

lipoveană

51

47

4

sârbi

52

50

2

sârbă

28

28

0

turci

35

30

5

turcă

25

21

4

bulgari

35

34

1

bulgară

23

22

2

români

33

chinezi

16

16

0

chineză

16

16

0

ceangăi

12

12

0

armeană

1

1

0

altă etnie

174

151

22

altă limbă

103

88

15

nedeclarată

17

17

0

8
nedeclarată

35
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Mişcarea migratorie
Mutaţiile din structura socio-economică au determinat o intensă mobilitate teritorială
a populaţiei, cu consecinţe directe în modificarea numărului şi a structurii socio-demografice
a populaţiei în profil teritorial.
În cadrul migraţiei interne, fluxul rural-urban deţine cea mai mare pondere. Referitor
la segmentul de populaţie care este cel mai dispus la modificarea domiciliului, se constată o
migrare a populaţiei tinere către oraş, mai întâi la şcoală, iar mai apoi prin integrarea pe piaţa
muncii. Acest fenomen se datorează unor factori precum: oportunităţi mai mari pe piaţa
muncii în urban, nivel de salarizare mai atractiv, concentrarea unităţilor şcolare în mediul
urban etc.
Regiunea Vest a cunoscut începând cu anul 1991 importante mişcări de populaţie la
nivel intraregional. Timişoara şi Aradul au fost şi rămân poli de atracţie pentru ansamblul
judeţelor limitrofe, cele două judeţe înregistrând un sold pozitiv în toată perioada în ceea ce
priveşte migraţia internă. În anul 2005, la nivelul Regiunii Vest se remarca un sold pozitiv în
ceea ce priveşte migraţia internă: 1.789 persoane în favoarea celor sosiţi în regiune faţă de cei
care au plecat. În cazul judeţului Hunedoara, soldul migratoriu total este însă negativ, de 1.492 persoane, dovadă a disparităţilor regionale.
Aceeaşi tendinţă se manifestă şi în anul 2010: la nivelul Regiunii Vest soldul rămâne
pozitiv şi este chiar mai mare decât în anul 2005 (3.390 persoane în favoarea celor sosiţi în
regiune), iar judeţul Hunedoara înregistrează în continuare un sold negativ de -1.891
persoane.
Analizând datele statistice din perioada 2005-2010 se constată că în mediul urban
soldul migraţiei interne este negativ atât la nivel naţional cât şi la nivelul Regiunii Vest. La
nivelul regiunii acest lucru este determinat de soldul negativ al judeţelor Hunedoara şi Caraş-
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Severin. Judeţul Hunedoara înregistrează în această privinţă printre cele mai mari cifre la
nivel naţional (sold -1.866 persoane în anul 2005 şi -2.202 persoane în anul 2010) ocupând
locul 2 după judeţul Bacău. O posibilă explicaţie a acestui fenomen o constituie restructurarea
masivă a sectorului industrial (minerit şi metalurgie) din localităţile urbane, dispariţia multor
locuri de muncă şi în consecinţă migrarea spre alte zone în căutarea unui loc de muncă.
În spaţiul rural, în ceea ce priveşte migraţia internă soldul este pozitiv atât la nivel
naţional, cât şi la nivelul regiunii Vest. Judeţul Hunedoara se încadrează şi el în această
tendinţă înregistrând un sold pozitiv atât la nivelul anului 2005 (374 persoane), cât şi la
nivelul anului 2010 (311 persoane).
Tabel: Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului pe medii
Regiunea Vest - 2010
Număr persoane
Total
Regiunea

Urban

Rural

/

Judeţul

Plecaţi

Sosiţi

Sold

Plecaţi

Sosiţi

Sold

Plecaţi

Sosiţi

Sold

-

273353

236502

-36851

185642

222493

36851

23429

-2929

14412

20731

6319

4540

253

3710

4781

1071

3041

-1293

2829

3178

349

5672

-2202

2179

2490

311

10176

313

5694

10282

4588

4
458995

România
Vest

Arad

58995

4
40770

4160

3
390

9
7997

321

1
324

6

Caraş-

7163

Severin

219

Timiş

10053

944

162

0458

4334
-

1891
2

15557

4287
-

8
Hunedoara

26358

7874
4

901

9863

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României 2011
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Tabel: Emigranţii pe grupe de vârstă - Regiunea Vest - 2010
Număr persoane

Grupa de vârstă (ani)
Regiunea /
Judeţul

Total

Sub 18

18-25

26-40

41-50

51-60

61 +

7906

1062

1074

3955

1156

406

253

1112

162

153

542

157

61

37

206

32

36

100

23

12

162

21

21

90

21

6

Hunedoara

220

31

29

109

35

12

Timiş

524

78

67

243

78

31

România
Vest

Arad

CaraşSeverin

3

3

4

27

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României 2011
Tabel: Imigranţii pe grupe de vârstă - Regiunea Vest - 2010
Număr persoane
Grupa de vârstă (ani)
Regiunea

/

Judeţul

România
Vest

Total

7059

586

Sub 18

18-25

26-40

41-50

51-60

61 +

2382

1264

878

609

95

94

103

951

975

62

63

169

7

12

40

36

Arad
CaraşSeverin

Hunedoara

128

81

81
2

Timiş

96

3

16

13

5

3

28

47

32

88

21

25

23

12

22

15

18

11

16

44

36

49

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României 2011
Migraţia internaţională este un alt factor deosebit de important pentru structura
populaţiei, alături de migraţia internă. Deschiderea graniţelor spre Europa de Vest în anul
1990 a determinat un important flux migratoriu extern. Schimbările din sistemul politicosocial românesc a făcut ca populaţia din regiune să se poată îndrepta atât spre ţările membre
ale Uniunii Europene, cât şi spre SUA şi Canada. Emigrarea spre Ungaria, Germania sau spre
alte ţări occidentale mai îndepărtate a cunoscut o nouă creştere, după 1995, în special în cazul
populaţiei cu studii superioare, dar şi a celei cu nivel ridicat de calificare.
Din statisticile de la nivel naţional (INS, Anuarul Statistic al României 2006 şi 2011,
Oficiul Internaţional pentru Migraţii,

PND 2007-2013, Migraţia internaţională în profil

teritorial,) rezultă faptul că majoritatea emigranţilor legali au avut un nivel ridicat de instruire
şi calificare, peste un sfert dintre aceştia având studii superioare. În structura de vârstă şi gen,
emigranţii au fost tineri (între 20-39 ani), atât femei, cât şi bărbaţi. Cea mai mare pondere din
totalul emigranţilor au reprezentat-o persoanele căsătorite.
În ceea ce priveşte migraţia internaţională, la nivelul Regiunii Vest, în anul 2005,
soldul total era negativ, de -1.126 persoane. Dacă din totalul celor care au plecat din regiune
în străinătate, 66,2 % sunt femei, situaţia este mai echilibrată în cazul imigranţilor, dintre care
54,8 % sunt bărbaţi, iar restul sunt femei. Soldul migraţiei internaţionale este negativ atât la
nivel de ţară, cât şi la nivel de regiune şi judeţe componente.
Aceleaşi tendinţe s-au păstrat şi în anul 2010:
soldul total rămâne negativ: -847 persoane la nivel naţional, -526 persoane la nivelul
Regiunii Vest şi -139 persoane la nivelul Judeţului Hunedoara (cifrele sunt în scădere faţă de
anul precedent);
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din totalul emigranţilor ponderea superioară o are populaţia feminină: 63,1% la nivel
naţional, 63,7 la nivelul Regiunii Vest şi 67,7% la nivelul Judeţului Hunedoara;
din totalul imigranţilor bărbaţii au o pondere superioară: 60,1% la nivel naţional,
59,2% la nivelul Regiunii Vest şi 65,4% la nivelul Judeţului Hunedoara.
Tabel: Migraţia internaţională - Regiunea Vest - 2010
Număr persoane
Imigranţi

Regiu
nea / Judeţul

Total

Masculin

Emigranţi
Feminin

Total

Masculin

Sold
Feminin

Total

Masculin

Feminin

4989

-847

1325

-2172

709

-526

-56

-470

121

-78

-7

-71

97

-81

-23

-58

149

-139

-18

-121

342

-228

-8

-220

7
România

7059

Vest

Arad

4242

2817

906

1
586

347

239

112

128

78

50

06

42

39

62

Hune

65
2

81
Timiş

85
1

81

doara

403
2

Caraş
-Severin

2917

53

28

20

71
5

296

174

122

24

182

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României 2011
2.1.1.2. Proiecţii demografice
Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi
structurii populaţiei sunt natalitatea, mortalitatea şi migraţia.
În judeţul Hunedoara se remarcă o diminuare a natalităţii. Principalii factori care au
determinat scăderea natalităţii sunt de natură economică, socială şi culturală. Este vorba de o
transformare semnificativă a structurii ocupaţionale a populaţiei, care a impus, mai ales
contingentelor tinere, o mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în acelaşi timp,
prelungirea perioadei de instruire.
În perspectivă, numărul populaţiei Judeţului Hunedoara este prognozat să scadă până
în 2025 raportat la anul 2005 cu 105.600 persoane, ceea ce reprezintă 21,0% din populaţia
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judeţului la nivelul anului 2005. Este cea mai semnificativă scădere a populaţiei de la nivelul
Regiunii Vest depăşind cu mult media regiunii (-9,5%) şi pe cea naţională (-11%).
Scăderea populaţiei a fost moderată până în anul 2010 şi va fi mai accentuată spre
sfârşitul perioadei de proiectare. Această scădere se va datora menţinerii unui deficit al
naşterilor în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se va adăuga soldul
negativ cumulat al migraţiei interne şi externe.
Fig. 2.4. Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025
Dacă ne referim la evoluţia populaţiei Judeţului Hunedoara pe grupe mari de vârstă se
constată următoarele:
grupa de vârstă „0-14 ani” are valori sub media naţională şi regională indiferent de
anul pe care îl luăm drept referinţă;
scăderea constantă a populaţiei cuprinsă în grupa ”0-14 ani”, de la 14,86 % din totalul
populaţiei judeţului în 2005 la 11,18% în anul 2025;
grupa de vârstă „peste 65 ani” are valori superioare mediei naţionale şi regionale în
toată perioada supusă analizei; ponderea acestei grupe de vârstă din totalul populaţiei este în
creştere;
încă din anul 2010 ponderea populaţiei cuprinsă în grupa ”peste 65 ani” a depăşit
ponderea populaţiei tinere ”0-14 ani”, iar diferenţa se accentuează spre 2025 în favoarea
populaţiei mai în vârstă.
Toate acestea pun în evidenţă un proces accentuat de îmbătrânire a populaţiei, proces
care se va accentua spre finalul perioadei supusă analizei.
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Fig. 2.5. Evoluţia populaţiei tinere în perioada 2005-2025

Fig.2.6. Evoluţia populaţiei tinere şi vârstnice în perioada 2005-2025

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
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei pe sexe, se observă diferenţe majore în privinţa
scăderii populaţiei feminine şi masculine comparativ cu Regiunea Vest sau cu scăderea
înregistrată la nivel naţional. Se aproximează în anul 2025 faţă de anul 2010 o reducere cu
17,68% a populaţiei feminine şi cu 18,87% a populaţiei masculine. Aceasta reprezintă cea
mai drastică scădere din judeţele Regiunii Vest şi reprezintă dublul mediei prognozate la
nivel naţional.
Tabel: Evoluţia populaţiei masculine în perioada 2005-2025

Judeţe / An

2005*

2010

2015

2020

2025

2020-2010

2025-2010
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Hunedoara 233719

223100

915800

210400

893400

196300

865800

181000

Vest

931508

România

10543518 10320500 10042600 9696600 9292800

-

-

26800

12.01

-

833000

-42100

-5.46

50000

-

18.87

-82800

-9.04

-

-6.05

623900

-

1027700

-9.96

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
Tabel: Evoluţia populaţiei feminine în perioada 2005-2025
2025Judeţe

/

An

Hunedoara

Vest

România

2005*

2010

2015

2020

2020-2010

2010

nr.

%
nr.

2025

246740

237500

225200

211100

195500

-26400

998950

988600

986600

943400

912900

-45200

11080331

10905800

10654600

10329800

9950600

576000

11.12

-4.57

-5.28

-42000

-75700

955200

%

17.68

-7.66

-8.76

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
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%).
Fig.2.7. Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în judeţul Hunedoara
mii persoane
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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
2.1.1.3. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT
Declinul demografic general conduce la nevoia unei gestiuni eficiente previzionale 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.
Se impun, aşadar, măsuri pentru dezvoltarea resursei umane precum:


Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la
forţa de muncă regională



Racordare realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei
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:-o ofertă cuprinzătoare şi diversificată
-eliminarea paralelismelor nejustificate
-colaborare pentru acoperire teritorială optimă
-diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi).



Fenomenul de îmbătrânire demografică conduce la nevoi sporite de personal calificat
pentru asistenţă socială şi medicală şi implicit nevoi educaţionale specifice pentru
aceste domenii de calificare.



Ponderea semnificativă a populaţiei feminine impune oferta de pregătire - calificările
dorite de populaţia feminină programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la
educaţie.
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Diversitatea etnică implică cerinţa de educaţie multiculturală şi implicit găsirea de
soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor programe
de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate.



Consolidarea 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 PLAI 2013-2020).
Această evoluție, deși aflată într-un trend descendent accentuat, nu va afecta într-o

foarte mare măsură activitatea unității noastre de învățământ datorită mai multor aspecte. În
primul rând, oferta școlară a liceului nostru se adresează, cu prioritate, tocmai segmentului
demografic majoritar în ceea ce privește categoria de vârstă, adică peste 15 ani, dar și în ceea
ce privește repartiția pe sexe a populației județului Hunedoara, și anume, multe din
specializările oferite se adresează segmentului feminin. De asemenea, în acord cu
recomandările PRAI, școala noastră școlarizează elevi în domeniul servicii, la specializările
comerț, estetică, protecția mediului, dar și la turism și alimentație publică, care reprezintă o
atracție sporită pentru elevi, fapt dovedit de gradului de ocupare a locurilor, precum și de
opțiunile elevilor în acest sens. Totodată, conform previziunilor de viitor, absolvenții de la
specializarea turism și alimentație se vor încadra pe piața muncii într-un grad ridicat. Această
analiză a datelor demografice, precum și a previziunilor de viitor cuprinse în PRAI,
demonstrează fără nici o îndoială capacitatea liceului nostru de a oferi calificări atractive,
care permit o inserție socio-profesională ridicată a absolvenților. Prin urmare, o interpretare
obiectivă a informațiilor arată că, dintre specializări oferite de unitatea școlară, doar
specializarea economic se află, momentan, într-un con de umbră în ceea ce privește opțiunile
elevilor. Cu toate acestea, în viitorul nu prea îndepărtat, această tendință ar putea să dispară,
ținând cont de orientarea sistemului bancar spre angajarea, cu preponderență, de personal cu
studii medii și nu cu studii superioare.

2.1.2. PROFILUL ECONOMIC
Principalii indicatori economici
Regiunea Vest, considerată a fi o regiune cu rezultate economice superioare mediei
naţionale, a cunoscut în ultimii ani (pentru care au fost găsite date: 2007-2009) o creştere
lentă a produsului intern brut.
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Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată (VAB)
Principalul indicatori macroeconomic, calculat la nivel regional şi naţional, este
Produsul Intern Brut (PIB), exprimat în preţuri curente la nivelul fiecărui an.
La nivelul Regiunii Vest Produsul Intern Brut a cunoscut o creştere continuă începând
din anul 1998.
Tabel: Evoluţia produsului intern brut 1998-2009
milioane lei (RON) preturi curente
Regiunea

de

dezvoltare/

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

judeţe

VEST

34377,8 5779,8 7600
Arad

11401,3 14913,4 19822,3 25254,1 29081,7 35788,9 42995,7 50021

49200

8740

1732,4 1882,5 2789,6

3452,5

4591,1

6106,3

7028,1

8406,7

10064,4 11222

10775

-Severin

5131,7

761,1

1052,6 1579,7

2000,1

2715,4

3354,8

3736,2

4445,2

5353,2

6097.7

6409.6

Hunedoara

6845,5

1167,9 1684,1 2462,5

3303,5

4134,3

5205,1

5791,2

6867,1

8740,1

10386

9301.7

Timiş

13660,6 2118,4 2980,8 4569,5

6157,3

8381,5

10587,9 12526,2 16069,9 18838,0 22315.0 22714

Caraş

Sursa: INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2011
Evoluţia crescătoare a PIB-ului este vizibilă atât pe ansamblul Regiunii Vest, cât şi la
nivelul fiecărui judeţ din regiune, însă cu mari diferenţe între cele patru judeţe componente,
fapt care evidenţiază disparităţile de dezvoltare intra-regionale.
Astfel, în anul 2007, la nivel regional se constatau disparităţi semnificative, judeţul
Timiş contribuia cu 43,81% la formarea PIB-ului Regiunii Vest în timp ce judeţul CaraşSeverin realiza doar 12.45% din PIB-ul regional.
Situaţia în toate cele 4 judeţe ale regiunii este prezentată mai jos.
Fig.3.2. Ponderea fiecărui judeţ în PIB-ul Regiunii Vest
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Ponderea PIB local în PIB regional
23%

45%

12%
20%

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Timiş

Sursa. INS - Anuarul statistic al României 2009, serii de timp 1998-2008
Prin prelucrarea datelor de la Institutul Naţional de Statistică, “Anuarul statistic 2009,
serii de timp 1998-2008”, la nivelul anului 2007, contribuţia pe judeţe la formarea PIB-ului
Regiunii Vest era următoarea:
judeţul Arad – 23,41%
judeţul Caraş-Severin – 12,45%
judeţul Hunedoara – 20,33%
judeţul Timiş – 43,81%.

Productivitatea muncii
Luând ca bază de referinţă cifrele anului 1998 (=100), producţia industrială în judeţul
Hunedoara a înregistrat în perioada 2006-2009 o continuă scădere aşa cum reiese din graficul
de mai jos:
Număr

Anul
Producţia

mediu de salariaţi

industrială

Venit
Productivitatea

mediu salarial

muncii

net

2006

20,8

23,7

87,8

276553,0

2007

19,2

22,8

84,2

323567,0

2008

16,9

21,7

77,9

394428,2

2009

13,4

19,6

68,4

460166,2

Fig. 3.3. Evoluţia indicilor de producţie, numărului mediu de salariaţi şi a
productivităţii muncii în industrie, în judeţul Hunedoara
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87,8

80

84,2
77,9

70

68,4

60
50
40
30

23,7

22,8

21,7

19,6
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19,2

20,8

10

16,9

13,4

0
2006

2007

Productia industriala

2008

2009

Numar mediu de salariati

Productivitatea muncii

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Hunedoara, Anuarul statistic 2010
3.1.3. Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime
În anul 2010, în judeţul Hunedoara îşi desfăşurau activitatea 9.330 firme faţă de
10.748 firme în anul 2008. Acestea reprezintă 1,93% din totalul întreprinderilor din România,
procent în scădere faţă de 2008 – 2.01%.
Tabel: Număr firme şi ponderea acestora la nivel regional şi naţional -2010

Activitatea
(secţiuni CAEN Rev. 2)

Naţional

Judeţul

Vest

Hunedoara

4

Total firme

82430

Industrie prelucrătoare
electrică

termică, gaze şi apă

4
4839

1

Industrie extractivă

Energie

Regiunea

73

50066

5010

1047

106

Pondere

naţională

regională

(%)

(%)

933
0

1

350

Pondere

1,
93

50

20,81
3,

70

28,90

1032

2,06

20,60

19

1,81

17,92

şi
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Activitatea
(secţiuni CAEN Rev. 2)

Naţional

Construcţii

Regiunea

Judeţul

Vest

Hunedoara

Pondere

Pondere

naţională

regională

(%)

(%)

49859

4513

838

1,68

18,57

189128

16461

3685

1,95

22,39

24802

2933

675

2,72

23,01

51576

4479

842

1,63

18,80

Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul,

repararea

şi

întreţinerea autovehiculelor, şi
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi casnice
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi
comunicaţii
Intermedieri financiare

146

imobiliare,

Tranzacţii

închirieri şi activităţi de servicii
prestate

în

principal 13687

1587

170

1,24

1 0,71

2860

229

36

1,26

15,72

8830

934

162

1,83

17,34

15039

1400

282

1,88

20,14

întreprinderilor
Învăţământ
Sănătate

şi

asistenţă

socială 1)
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Hunedoara - Anuarul statistic 2011
Pe clase de mărime, din totalul celor 9.330 unităţi locale active în judeţul Hunedoara
în anul 2010, 87,1% reprezintă micro-întreprinderile (0-9 angajaţi), 10,2 % întreprinderile
mici (10-49 angajaţi), 2,1% întreprinderile mijlocii (50-249 angajaţi) şi 0,5% întreprinderile
mari şi foarte mari (peste 250 de angajaţi).
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Ca număr de unităţi locale active, ponderea cea mai mare o au firmele din comerţ
(3685 în 2010), urmate de cele din servicii 1471 firme), industria prelucrătoare (1032 firme)
şi transport, depozitare şi comunicaţii (842 firme).
Cifra de afaceri totală realizată de aceste unităţi locale active în anul 2010 s-a situat la
valoarea de 11.408 milioane lei şi reprezintă 1,34 % din cifra de afaceri totală a ţarii şi 17,29
% a Regiunii Vest, ponderi în scădere faţă de anul 2008.
Tabel: Cifra de afaceri şi ponderea la nivel regional şi naţional - 2009
milioane lei preţuri curente

Activitatea
(secţiuni CAEN Rev. 2)

Naţional

Regiunea Judeţul

Pondere

Pondere

naţională

regională

(%)

(%)

Vest

Hunedoara

850834

65975

11408

1,34

17,29

8862

741

476

5,37

64,24

207358

22062

2791

1,35

12,65

50109

2098

1232

2,46

58,72

79653

6761

90

0,11

1,33

23568

4283

1,23

18,17

10849

846

187

1,72

22,10

73117

5410

719

0,98

13,29

închirieri şi activităţi de servicii 50414

2960

376

0,75

12,70

Total cifra de afaceri
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Energie electrică şi termică,
gaze şi apă
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, repararea şi întreţinerea

autovehiculelor, şi motocicletelor 349554
şi a bunurilor personale şi casnice
Hoteluri şi restaurante
Transport,

depozitare

şi

comunicaţii
Tranzacţii

imobiliare,

48

prestate

în

principal

întreprinderilor
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială

512

25

3

0,59

12,00

2826

244

24

0,85

9,84

7846

494

71

0,90

14,37

Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Hunedoara - Anuarul statistic 2010
Unităţile cu cea mai ridicată cifră de afaceri sunt cele care au ca domeniu de activitate
comerţul (4283 milioane lei, 37,55% din cifra totală de afaceri a judeţului Hunedoara),
urmate de cele din industria prelucrătoare (2791 milioane lei, 24,4%), energie electrică şi
termică, gaze şi apă (1232 milioane lei, 10,8%), transport, depozitare şi comunicaţii (719
milioane lei, 6,3%), industria extractivă (476 milioane lei, 4,1%).
Ponderea în cifra de afaceri totală realizată de unităţile active are o importanţă
deosebită. Ea trebuie să se reflecte în calificările alese de şcoli atât pentru formarea iniţială
cât şi pentru formarea adulţilor. Aceşti indicatori sunt importanţi pentru consilierea elevilor,
în vederea orientării spre acele domenii unde există forţă de muncă pe care o pot înlocui
Populaţia ocupată din judeţul Hunedoara era la nivelul anului 2010 de 182,4 mii
persoane, ponderea cea mai mare a angajaţilor fiind în industrie (46,7 mii persoane), urmată
de comerţ (28,8 mii persoane), servicii (20,6 mii persoane), construcţii (12 mii persoane) şi
transport (9,6 mii persoane).
Tabel: Populaţia ocupată şi ponderea acesteia la nivel regional şi naţional - 2009
Mii persoane
Activitatea
(secţiuni CAEN Rev. 2)

Total persoane
Industrie extractivă

Regiunea

Judeţul

Vest

Hunedoara

8410,7

816,8

182,4

73,2

13,4

11,0

Naţional

Pondere
naţională
(%)

Pondere
regională(%)

2

22

15

82
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Industrie prelucrătoare
Energie

electrică

1490,8

187,9

35,7

75,3

7,9

3,0

626,1

50,4

12,0

1138,2

115,2

28,8

125,3

13,0

2,9

2

543,9

54,0

9,6

2

4,9

0,8

2

413,0

38,6

8,1

2

407,6

40,8

9,7

2

208,3

21,2

2,8

1

şi

termică, gaze şi apă
Construcţii

2

19

4

38

2

24

3

25

Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul, repararea şi
întreţinerea autovehiculelor, şi
motocicletelor şi a bunurilor
personale şi casnice
Hoteluri şi restaurante

22

Transport, depozitare
şi comunicaţii

18

Tranzacţii imobiliare,
închirieri

şi

activităţi

de

servicii prestate în principal 48,9

16

întreprinderilor
Învăţământ 1)
Sănătate şi asistenţă
socială 1)
Alte

activităţi

24

de

servicii colective, sociale şi
personale

21

13

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Hunedoara - Anuarul statistic 2010
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.
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Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi
alte servicii
Investiţiile brute au fost efectuate, conform datelor de la nivelul anului 2009, cu
prioritate în domeniul energiei electrice şi termice, gaze şi apă, în industria prelucrătoare,
comerţ şi transporturi depozitare - comunicaţii, sectoarele care şi-au creat premisele cele mai
favorabile pentru dezvoltarea activităţii viitoare în condiţii de eficienţă. Cele mai mari
investiţii au fost făcute în cadrul marilor întreprinderi.
La nivelul anului 2009 cele mai importante investiţii brute ale unităţilor locale active
au fost cele din domeniul de activitate energie electrică şi termică, gaze şi apă (736 milioane
lei), industrie prelucrătoare (398 milioane lei), comerţ (226 milioane lei), transport,
depozitare şi comunicaţii (106 milioane lei).

Tabel: Investiţiile brute – 2009
milioane lei preţuri curente

Activitatea
(secţiuni CAEN Rev.
2)

Total investiţii brute
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Energie

electrică

Naţional

Regiunea

Judeţul

Vest

Hunedoara

Pondere

Pondere

naţională

regională

(%)

(%)

99928

9380

1745

1,7

19

500

335

56

11

17

23101

2733

398

2

15

2646

1115

736

28

66

17330

1588

65

0,4

4

14580

1231

226

2

18

şi

termică, gaze şi apă
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul, repararea şi
întreţinerea autovehiculelor, şi
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motocicletelor şi a bunurilor
personale şi casnice

Hoteluri şi restaurante

2215

167

13684

653

servicii prestate în principal 10033

980

Transport,

depozitare

şi comunicaţii

23

1

106

1

14
16

Tranzacţii imobiliare,
închirieri

şi

activităţi

de

40

4

0,4

întreprinderilor
Învăţământ 1)

63

5

Sănătate şi asistenţă
socială 1)
Alte

activităţi

621

50

649

36

1

2

20

5

1

10

de

servicii colective, sociale şi
personale

3

0,5

8

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Hunedoara - Anuarul statistic 2010
Ponderea cea mai mare o au investiţiile în energie electrică şi termică, gaze şi apă şi
se datorează în mare parte fondurilor ISPA absorbite de judeţul nostru.
Informaţii parţiale
Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate
Uniunea Europeana este o comunitate de state europene independente - astăzi reunite
în jurul unor valori politice, economice, culturale şi sociale comune.
Procesul de integrare a României în structurile Uniunii Europene, finalizat în 2007, a
constituit punctul de pornire în alinierea firmelor la standardele europene, precum şi la
sistemul concurenţial de piaţă.
România consideră că provocările, mai ales cele pe termen lung, şi incertitudinile
/generate de actuala criză economică justifică necesitatea continuării implementării
reformelor structurale iniţiate în contextul Strategiei Lisabona şi subliniază importanţa
elaborării unei noi viziuni asupra dezvoltării UE în următorul deceniu.
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Strategia Lisabona pentru creştere economică şi ocupare a forţei de muncă, a fost
iniţiată în anul 2000 şi revizuită în 2005. Pentru a reuşi în competiţia globală, Uniunea
Europeană (UE) are nevoie de o nouă strategie care să definească obiectivele şi priorităţile
strategice prin care să poată răspunde provocărilor şi să consolideze competitivitatea
europeană pe pieţele globale.
Strategia UE 2020 poate constitui cadrul strategic pentru promovarea reformelor pe
termen lung, necesare consolidării competitivităţii economiei europene
şi asigurării premiselor creşterii calităţii vieţii, în condiţiile menţinerii obiectivelor
actuale privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.
Valorificarea deplină a oportunităţilor oferite de piaţa internă, îmbunătăţirea accesului
la achiziţii publice, standardizarea, accesul la reţelele şi serviciile economiei digitale,
dezvoltarea parteneriatelor public-privat în domeniul investiţiilor-cheie, precum şi utilizarea
eficientă, adecvată şi oportună a ajutorului de stat, pot contribui la imprimarea unui nou
dinamism în ceea ce priveşte potenţialul de creştere la nivel naţional. În acelaşi context,
reducerea sarcinilor administrative şi promovarea unor reglementări mai bune sunt de natură
să asigure climatul necesar pentru dezvoltarea afacerilor şi consolidarea întreprinderilor, în
special a IMM-urilor.

Cercetarea - dezvoltarea
Rolul cercetării a fost recunoscut de Consiliul European de la Lisabona (23-24 martie
2000) care îşi fixează o ţintă strategică: să devină cea mai competitivă şi dinamică economic
bazată pe cunoştinţe din lume, capabilă să susţină creşterea economică cu mai multe locuri de
muncă şi o mai mare coeziune socială.
La nivel naţional, activitatea de cercetare-dezvoltare este coordonată de Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), instituţie publică de specialitate a
administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului , prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării.
Autoritatea are misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea
politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, în acord cu Strategia Naţională în
domeniul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (CDI) şi cu Programul de Guvernare.
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Infrastructura sistemului CDI cuprinde:
Personalul CDI, a cărui dinamică este prezentată în tabelul următor:

2005

2006

2007

2008

41035

42220

42484

435022)

29608

30122

30740

308642)

8746

12309

14228

151112)

Total angajaţi, din care
Cercetători
Doctori în ştiinţe

Surse: 1) INS - Anuarul Statistic al României 2009, 2010
2) INS - Buletinul „Activitatea de cercetare-dezvoltare – anul 2008”.
264 de unităţi şi instituţii CD de drept public, din care 168 unităţi CD de interes
naţional;
46 institute naţionale CD, 56 universităţi publice acreditate, 66 institute şi centre de
cercetare ale Academiei Romane (52 de institute, 14 centre de cercetare), 17 institute şi centre
de cercetare-dezvoltare agricolă şi 51 de staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în
subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şiseşti" (ASAS);
Circa 2000 de unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, dintre care circa 850 în
sectorul privat;
Personal specializat într-o gamă largă de cca. 50 de domenii ştiinţifice şi tehnologice,
care cuprind domenii ale tehnologiilor de vârf (ex.: tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor TIC, medicină, aeronautică). Există încă o pondere semnificativă, de peste 40%, a
cercetătorilor din domeniile ştiinţelor tehnice şi inginereşti;
Reţea de instituţii specializate pentru transfer tehnologic şi inovare, compusă din 54
de entităţi specifice (centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică,
incubatoare tehnologice şi de afaceri), precum şi 4 parcuri ştiinţifice şi tehnologice.
În perioada 2007-2009, proiecţia investiţiilor în infrastructura CDI totaliza peste 300
milioane lei, din care circa 30% au rămas nefinalizate, din cauza constrângerilor bugetare
intervenite la sfârşitul anului 2008.
În anul 2009, criza economica a afectat profund domeniul cercetării în România,
finanţarea programelor naţionale reducându-se semnificativ. Alocările totale pentru cercetare,
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prin legea bugetului de stat, au fost de aproximativ 1,64 miliarde lei, ceea ce a reprezentat o
reducere cu 27,6% faţă de anul 2008, si o reducere drastică faţă de valorile planificate la
lansarea Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, de circa 3,65
miliarde lei. De asemenea, în cadrul sumei de 1,64 miliarde lei, fondurile bugetare reprezintă
1,5 miliarde lei, restul de 0,14 miliarde fiind venituri proprii.
Reducerea fondurilor publice alocate pentru cercetare a determinat două tendinţe
sincrone în privinţa cheltuielilor sectorului privat:
Creşterea interesului operatorilor economici în a accesa fondurile europene;
Diminuarea semnificativă a fondurilor proprii investite de către operatorii economici
în proiectele de cercetare.
La nivelul judeţului Hunedoara, alături de unităţile de învăţământ universitar, sunt
înregistrate 3 firme cu domeniu de activitate cercetare-dezvoltare:
Cepromin S.A. Deva - Cercetare ştiinţifica, proiectare, dezvoltare de proiect. Studii de
fezabilitate; analize tehnice. Protecţia mediului. Servicii de apa si canalizare.
Parc Industrial S.R.L. Hunedoara - cercetare ştiinţifica, proiectare si dezvoltare in
domeniul instituţii.
Proiect Sider S.A. Hunedoara - Cercetare ştiinţifica, proiectare, dezvoltare de proiect.
Construcţii civile si industriale.
Prin planul de dezvoltare a judeţului Hunedoara in perioada 2007-2013, la capitolul
cercetare – dezvoltare s-a urmărit:
Sprijinirea culturii de inovare şi a proiectelor inovative în întreprinderi;
Creşterea competitivităţii întreprinderilor prin investiţii în proiecte de cercetare –
dezvoltare – inovare;
Realizarea de acţiuni de promovare şi diseminare a culturii de inovare la nivelul
judeţului ;
Stimularea şi susţinerea activităţilor inovatoare în cadrul întreprinderilor şi a
proiectelor de cooperare între mediul de cercetare şi IMM-uri;
Facilitarea introducerii managementului inovării în întreprinderi, prin acţiuni specifice
(planuri strategice de inovare, diagnostice tehnologice, informări);
Dezvoltarea de proiecte colective de cercetare – dezvoltare – inovare de către unităţile
de cercetare şi universităţi în beneficiul unui grup mare de întreprinderi dintr-un anumit
sector;
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Atragerea de finanţări/granturi pentru organizarea de seminarii de instruire pe tematici
legate de transferul de tehnologie şi dezvoltarea abilităţilor referitoare la alte programe
similare.
La nivelul Regiunii Vest, cu o tradiţie de peste 80 de ani, infrastructura de cercetaredezvoltare şi calitatea învăţământului superior reprezintă puncte tari. Cu cele opt universităţi
(patru universităţi de stat şi patru particulare), centrul universitar Timişoara este unul dintre
cei mai importanţi poli academici din România. Învăţământul superior este bine reprezentat şi
în oraşele Arad, Reşiţa, Deva, Lugoj, Petroşani şi Hunedoara.
Domeniile de cercetare-dezvoltare mai bine reprezentate în judeţele ale Regiunii sunt
Timiş:

Arad:

Caraş-

Hunedoara:

Construcţii

Siderurgie

Severin:
Tehnologia sudării

Construcţii

Încercări de material
Chimie

de material rulant –
şi

Industria

Fizică

textilă

Medicină şi biologie

Pomicultur

Minerit

şi

protecţie antiexplozivă

ă
Viticultură

TIC

Metalurgie

Silvicultură

vagoane

electrochimie

Ştiinţe

de maşini

Hidrotehnică,
hidromecanică,
hidroenergie

sociale,

psihologie

Preocupările pentru excelenţă şi performanţă au fost materializate prin crearea unor
Centre de excelenţă în regiune:
Centrul de excelenţă în domeniul sudării cu ultrasunete la ISIM Timişoara
Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie Timişoara (CSIATim) la Universitatea de
Vest Timişoara
Centrul de Studii Francofone, la Universitatea de Vest Timişoara
Centrul de excelenţă în domeniul textil la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
Centrul de excelenţă în domeniul medicină-biologie la Universitatea "Vasile Goldiş"
Arad.

Industria
Industria judeţului Hunedoara a fost afectată după anul 1989 de procesul de
restructurare a sectorului minier şi siderurgic, însoţite de disponibilizări masive de personal.
Declinul economic al acestui judeţ a fost atenuat în ultimii ani de dezvoltarea industriei
prelucrătoare, preponderent în sistem lohn, precum şi a sectorului construcţiilor şi
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transporturilor. În mod evident, aceste tendinţe solicită o schimbare sau cel puţin adaptare a
calificărilor.
Se remarcă creşterea spectaculoasă a sectorului privat, atât prin privatizarea
societăţilor comerciale cu capital de stat, cât şi prin înfiinţarea de firme private cu capital
autohton sau străin.
Potenţialul tehnic, precum şi forţa de muncă calificată în toate ramurile industriei
prelucrătoare, fac ca Judeţul Hunedoara să fie deosebit de atractiv pentru investitorii străini.
După doi ani de criză economia judeţului înregistrează în continuare discontinuităţi în
sectorul industrial. Conform raportului prefectului judeţului Hunedoara pe anul 2010
producţia industrială a fost cu 13,0% mai mare decât cea realizată în perioada
corespunzătoare din 2009.
La finalul anului 2010, situaţia în industrie la nivelul judeţului se prezenta astfel:
Creşteri înregistrate faţă de finele anului 2009:
Industria metalurgică

+ 2081,0%;

Fabricarea echipamentelor electrice

+ 244,1%;

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal

+ 127,4%;

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

+ 112,7%;

Fabricarea articolelor din îmbrăcăminte

+

75,0%;

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente

+

40,7%;

Fabricarea calculatoarelor

+

36,1%;

Prelucrarea lemnului

+

20,1%.

-

55,6%;

Scăderi înregistrate faţă de 2009:
Fabricarea de mobilă
Fabricarea altor mijloace de transport

-

49,0%;
Fabricarea produselor textile

-

49,0%;

Industria alimentară

-

22,6%;

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

-

16,7%;

Fabricarea produselor de cauciuc şi maselor plastice

-

11,6%.
Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi mediu
Ramurile economiei care cunosc cea mai mare dezvoltare în regiune sunt:
transporturile şi depozitarea, poşta-telecomunicaţiile, serviciile generale şi turismul.
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La nivelul judeţului Hunedoara reţelele căilor de transport - se prezintă după cum
urmează:
lungimea căilor ferate – total: 339 km, din care electrificate: 223 km
lungimea drumurilor publice – total: 1970 km, din care modernizate: 641 km
lungimea drumurilor naţionale – total: 375 km, din care modernizate: 359 km
lungimea drumurilor judeţene şi comunale–total: 1595 km, din care modernizate: 284
km
Conform Planului de Dezvoltare a judeţului Hunedoara, ca urmare a analizei
parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 2007–2013, a fost identificată ca
axă strategică Infrastructura de transport şi energie, unde se are în vedere rezolvarea
problemelor structurale cauzate de inexistenţa unei infrastructuri judeţene corespunzătoare.
Conform analizei SWOT a judeţului Hunedoara, publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Hunedoara, ca puncte tari şi puncte slabe la nivel de judeţ, situaţia se prezintă astfel:

Puncte tari
Reţeaua

de

Puncte slabe

transport

relativ

dezvoltată

este foarte mică în anumite zone ale judeţului

Reţea dezvoltată de distribuţie a
Număr mare de licee şi instituţii de
învăţământ superior;

Existenţa unor zone, în special în
mediul rural, aproape izolate din punct de

drumuri de vedere al reţelei telefonice de comunicaţie şi

importanta europeana si naţională ;
Judeţul este străbătut de coridoare
pan-europene.

Lipsa reţelelor de gaz metan în zonele
rurale şi urbane defavorizate;

energiei electrice;

Convergenta a patru

Densitatea drumurilor modernizate

electricitate;
Inexistenţa unei autostrăzi;
Sisteme necorespunzătoare de epurare
a apelor, de colectare şi reciclare a deşeurilor
menajere;
Insuficientă

implicare

din

partea

consiliilor locale în dezvoltarea serviciilor
comunitare;
Servicii insuficient diversificate.
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Agricultura
Agricultura reprezintă a treia ramură economică ca importanţă în Regiunea Vest, atât
din punct de vedere al populaţiei ocupate, cât şi în ceea ce priveşte contribuţia la formarea
Produsului Intern Brut al Regiunii Vest.
Datorită condiţiilor specifice de sol şi climă, agricultura judeţului Hunedoara este
orientată spre obţinerea producţiei de cereale şi a bazei furajere. Principalele produse agricole
sunt: cereale boabe (grâu, secară, ovăz, orzoaică), porumb boabe, cartofi, sfeclă de zahăr,
legume, fructe. În cadrul efectivelor de animale ponderea o deţin bovinele, porcinele, ovinele,
caprinele şi păsările.
La nivelul anului 2009, cu un fond funciar de 706268 ha, suprafaţa agricolă a
judeţului Hunedoara a fost de 280377 ha. Din acestea 79615 ha erau ocupate de suprafeţele
arabile, 117566 ha de păşuni, 82274 ha fâneţe, 0 ha vii şi pepiniere viticole şi 922 ha livezi şi
pepiniere pomicole.
Pe parcursul ultimilor patru ani valoarea producţiei agricole a crescut de la 844498 la
982419 mii lei, cu un indice al producţiei ramurii agricole de 103,1% la nivelul anului 2009,
faţă de 95,9 % faţă de 2006. Din datele furnizate de INS se poate observa existenţa unei
productivităţi scăzute în agricultură, cauzată de fărâmiţarea terenurilor aflate în proprietatea
privată, irigări necorespunzătoare, unităţi de producţie mici.
De asemenea, din analiza SWOT realizată la nivelul judeţului Hunedoara, evidenţiază
ca punct slab existenţa unor suprafeţe agricole necultivate şi nevalorificate aflate în
proprietatea privată. De remarcat este ca în privinţa agriculturii analiza SWOT realizat nu
evidenţiază nici un punct tare, care să poată fi luat în considerare în planificările viitoare.

Silvicultura
Unul din aspectele favorabile din punct de vedere economic la nivelul judeţului este
dat de existenţa unei suprafeţe mari de pădure pe locuitor. Astfel se constituie la nivel local
surse importante de venituri prin exploatarea pădurilor şi a fondului cinegetic, dar şi surse
suplimentare de venituri (fructe de pădure, ciuperci, turism).
Un alt aspect deosebit de important care favorizează activităţile silvice este constituit
de existenţa unei reţeaua de drumuri forestiere, care deserveşte în acelaşi timp şi comunităţile
rurale.
Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ocupă o suprafaţă de 312.382 ha din
totalul fond funciar:
păduri răşinoase: 86.801 ha;
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păduri de foioase: 205.152 ha
din acest punct de vedere judeţul Hunedoara deţinând locul 3 pe ţară.
Anual se realizează o masă lemnoasă de circa 500 - 600 mii mc prin tăieri de
regenerare şi tăieri de îngrijire a arboretelor tinere, care se valorifica către populaţie şi agenţii
economici. De asemenea, se valorifică şi importante cantităţi de fructe de pădure, plante
medicinale, ciuperci comestibile, furaje, seminţe, carne de vânat. Vânatul principal îl
constituie cerbul carpatin, şi cocoşul de munte.
Apele şi bălţile se întind pe o suprafaţă de 5.746 ha iar suprafaţa ocupată de alte
terenuri este de 34.730 ha.
Cu un fond forestier de 311,6 mii ha existent, volumul de masă lemnoasă pusă în
circuitul economic a fost de 435,6 mii mc în anul 2009, înregistrând un curs descendent
începând cu anul 2007 când a înregistrat 449,7 mii mc şi 2008 cu 346,8 mii mc.

Turismul
Pe teritoriul judeţului Hunedoara se regăsesc numeroase şi variate obiective turistice,
datorate condiţiilor naturale, vieţii istorice şi culturale continue şi îndelungate care s-a
desfăşurat pe aceste meleaguri.
La nivelul Regiunii Vest exista 442 de structuri de primire turistica din care 102
hoteluri. Sectorul ospitalităţii si turismului implică facilităţi şi servicii. Serviciile competitive
pot fi asigurate doar de către personal pregătit si specializat, cu performante corespunzătoare.
Autorităţile sesizează o criză de personal calificat care caracterizează acest sector.
Populaţia ocupată în sectorul turismului continuă să crească în judeţul Hunedoara mai
ales datorită extinderii turismului în zonele montane. Turismul imprimă muncii prestate în
acest sector o sumă de caracteristici. Printre cele mai importante trăsături: consumul mare de
muncă vie, răspunderea materială şi morală superioară, nivelul relativ ridicat de pregătire,
relaţiile directe lucrător-turist, sezonalitate accentuată, etc.
Calificarea în domeniul turismului este deficitară, iar personalul angajat manifestă o
multitudine de aspecte negative care conferă serviciilor un aspect de superficialitate
Zona montană şi dezvoltarea durabilă – aspecte specifice ruralului montan
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu
anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European
de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, căreia i-a fost
adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002.
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Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei
Naţionale a României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a fi un
catalizator pentru cei ce elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în scopul
schimbării comportamentului în societatea europeană şi, respectiv, în societatea românească
şi implicării active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în
elaborarea, implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.
Obiectiv global al Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND), ca document de
planificare strategică şi programare financiară multianuală care orientează şi stimulează
dezvoltarea economică şi socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a
Uniunii Europene, stabileşte 6 direcţii prioritare care integrează direct şi/sau indirect cerinţele
dezvoltării durabile pe termen scurt şi mediu. Dintre acestea menţionăm:
Aducerea la standarde europene a infrastructurii de baza pune accentul pe dezvoltarea
durabilă a infrastructurii şi mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra
mediului, promovarea transportului internodal, îmbunătăţirea siguranţei traficului si protecţia
elementelor critice de infrastructură;
Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere promovarea
incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative pentru dezvoltarea unei pieţe a
muncii moderne şi flexibile, îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educaţie şi formare
profesională pentru ocuparea forţei de muncă, stimularea culturii antreprenoriale;
Dezvoltarea economiei rurale si creşterea productivităţii în sectorul agricol, silvic şi
piscicol conţine prevederi privind utilizarea raţională a fondului funciar, reabilitarea
ecologică a unor terenuri degradate sau poluate, siguranţa alimentară, bunăstarea animalelor,
încurajarea acvaculturii în zonele costiere;
În vederea realizări acestor obiective, prin Programarea financiara a Planului Naţional
de Dezvoltare 2007-2013 s-au estimat investiţii necesare, eşalonate pe ani, în valoare totala
de circa 58,67 miliarde euro.
La nivel local, activităţile de îmbunătăţire şi conservare a mediului sunt realizate prin
intermediul Planului Local de Acţiune pentru Mediu. Pe parcursul anului 2008 în cadrul
PLAM au fost desfăşurate activităţi de implementare, dar şi activităţi de monitorizare a
implementării, cu frecvenţă semestrială. Raportul privind monitorizarea şi evaluarea PLAM
2006 revizuit, elaborat în luna noiembrie 2008 a arătat următoarea situaţie în ceea ce priveşte
stadiul realizării acţiunilor: din totalul de 147 de acţiuni cuprinse în PLAM, au fost realizate
84, nerealizate 10, iar în curs de realizare 53.
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Definirea zonei montane, realizată prin acte normative, ţine cont de handicapurile
naturale care afectează colectivităţile locale şi activităţile economice, în baza criteriilor
recunoscute la nivel naţional şi al U.E.
Dezvoltarea durabilă aplicată în cadrul zonelor montane în judeţul Hunedoara are în
vedere:
Dezvoltarea socio-economică echilibrată a tuturor zonelor montane şi habitatelor
umane prin ocupaţii tradiţionale, pluriactivitate, complementaritate şi valoare adăugată
Protecţia factorului antropic autohton şi antrenat în exercitarea tradiţiilor de bune
practici, combaterea sărăciei şi eroziunii umane;
Asigurarea necesarului de producători agricoli montani, a succesiunii generaţiilor, în
limitele suportabile de caracteristicile teritoriului;
Valorificarea patrimoniului cultural, conservarea şi protejarea biodiversităţii, a
speciilor rare de plante şi animale ameninţate, din zonele protejate.
Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT
Investiţiile la nivel regional sunt în creştere ceea ce recomandă orientarea tinerilor
către calificările care sunt sau vor fi cerute de investitori.
În Regiunea Vest, cel mai mare număr de persoane ocupate se găseşte, în ordine, în
următoarele sectoare: în industria prelucrătoare, comerţ, construcţii, transport-depozitare şi
comunicaţii.
În judeţul Hunedoara, cele mai numeroase întreprinderi activează în comerţ şi
industria prelucrătoare.
Judeţul Hunedoara ocupă o poziţie mediană în cadrul Regiunii Vest în ceea ce
priveşte activitatea întreprinderilor active în industrie, construcţii şi servicii, cu 20,90% din
numărul acestora, 18,87% din volumul cifrei de afaceri, 22,68 % din numărul persoanelor
ocupate, 13,30% din totalul investiţiilor brute realizate. Se poate remarca astfel un nivel
echilibrat de concordanţă între diferiţi indicatori economici la nivel regional.
Şcolile trebuie să îşi definească punctele forte, avantajele comparative, în dialog
strâns cu partenerii sociali. Şcolile trebuie să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale
(combinarea ofertelor), dar, desigur, fiind conştiente de punctele lor tari. Şcolile pot fi cu
uşurinţă apreciate după numărul întreprinderilor (inclusiv micro-întreprinderile) cuprinse în
reţeaua lor de cooperare.
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Se poate recomanda crearea unor stimulente pentru şcoli pentru o abordare mai activă
faţă de întreprinderi. Cu alte cuvinte, şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea
instituţională şi să investească mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta.
Pentru şcolile TVET nevoia de schimbare menţionată în acest context implică:
• Dezvoltare mult mai susţinută a cooperării între şcoli (la nivel local, regional,
naţional şi
internaţional);
• Dezvoltare mult mai susţinută a cooperării cu principalii parteneri de pe piaţa
muncii;
• Promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii;
• Diferenţiere, diferenţiere şi din nou diferenţiere.
Unul dintre aspectele importante ale implicării ÎPT hunedorean în asigurarea de
resurse umane pentru activităţile desfăşurate în zonele montane, ca parte a asigurării unei
dezvoltări durabile, este includerea Colegiului Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu,
ca unitate de învăţământ în cadrul Programului Naţional de Educaţie şi Formare Profesională
pentru Dezvoltarea Integrată a Zonelor Montane, proiect finanţat de Ministerul Educaţiei şi
Culturii Austria.
Implicaţiile pentru învăţământul promovat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”
Analizând mediul economic se constată că industria, care era motorul dezvoltării
economice în judeţ, are o tendinţă pronunţată de scădere a ponderii în VABR. Actuala criză
economică afectează toate sectoarele economiei având ca efect creşterea şomajului, ceea ce
implică scăderea nivelului de trai. Creşte contribuţia sectorului serviciilor la formarea VABR.
Cifra de afaceri totală în judeţul Hunedoara este realizată preponderent de microîntreprinderi
şi IMM-uri în special de comerţ şi industria prelucrătoare.
În acest sens:
• Proiectele planurilor de şcolarizare trebuie să reflecte o ofertă diversificată de
calificări în domeniul comerţului, turism şi alimentaţie, economic administrativ;
• CDL să fie organizate şi adaptate cerinţelor pieţei realizând calificarea forţei de
muncă conform standardelor;
• Forţa de muncă să aibă un grad crescut de adaptabilitate conform cerinţelor specifice
al IMM-urilor astfel:
- competenţe tehnice generale solide;
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- competenţe specifice economiei de piaţă – antreprenoriale, tehnici de vânzare,
marketing;
- continuarea pregătirii pe parcursul întregii vieţi.
• Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine
trebuie avute în vedere:
- creşterea nivelului de calificare ;
- policalificare şi adaptabilitate;
- cunoaşterea limbilor străine de mare circulaţie.
• Ca răspuns la cerinţele UE privind mediul:
- competenţe specifice domeniului Turism şi Alimentaţie conform cerinţelor UE;
- cunoştinţele de mediu, indiferent de pregătirea şi calificarea generală;
- parteneriatul şcoală – agent economic să fie funcţional să reflecte diversitatea
categoriilor de agenţi economici şi de activităţi producătoare de bunuri şi servicii.
2.2. Analiza mediului intern
În centrul analizei permanente se află grupurile ţintă elevi - profesori - părinţi şi
măsura în care şcoala are resursele necesare pentru a răspunde acestor nevoi. Între aceste
grupuri ţintă există interacţiune, comunicare pentru obţinerea unor rezultate comune.
În activitatea de manageriat s-a căutat evitarea apariţiei de situaţii conflictuale şi
în cazul unor conflicte inerente s-a reuşit medierea lor.
Oferta educaţională a şcolii a încercat să rezolve nevoile zonei, având în vedere
tranziţia economică. Dacă într-un trecut apropiat şcoala avea ca specific al calificărilor
domeniul mineritului, în prezent paleta largă de calificări, credem noi că acoperă
diversitatea de necesităţi locale şi zonale. Aceste realizări s-au datorat acţiunilor întreprinse
de şcoală prin:
- studii de piaţă
- studii de resurse umane referitoare la tendinţele sociale
- analiza pe bază de chestionare
- scrisori de sprijin din partea angajatorilor
- consultarea planurilor regionale de acţiune pentru învăţământ PRAI
- consultarea planurilor locale PLAI
- previziunile economice referitoare la dezvoltare.
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Acţiunile specifice, conform planului operaţional, în stabilirea calificărilor ţin cont de
dotarea materială de care dispune şcoala, de resursele umane şi de mobilitatea prof.
determinată de dezvoltarea abilităţilor transferabile, care vor sprijini procesul de formare
continuă.
2.2.1. Predarea şi învăţarea
2.2.1.1.Adaptarea ofertei educaţionale în concordanţă cu PRAI şi PLAI
În contextul general al învățământului preuniversitar, învățământul profesional și
tehnic are specific faptul că asigură atât pregătire academică, cât și formare profesională
inițială. Această specificitate implică anumite cerințe particulare în asigurarea calității, care
sunt detaliate în Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și
tehnic. Astfel, prin implicarea activă a tuturor actorilor sociali și în special a angajatorilor,
Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic are un rol
esențial în atingerea obiectivelor majore privind formarea profesională, stabilite la nivel
european


mai bună corelare dintre cererea și oferta de formare;



cresterea capacitatii de ocupare a unui loc de munca;



îmbunatatirea accesului la formare profesionala, în special pentru grupurile
vulnerabile.
Elaborarea ofertei școlare s-a făcut în acord cu principiul fundamentării deciziilor

pe dialog și consultare, dar și în acord cu principiul răspunderii publice conform căruia
instituțiile de învățământ răspund public de performanțele lor. (Art 3, litera f și t - LEN
1/2011) Pentru a răspunde cerinţelor părților implicate, studenţi, părinţi, agenţi economici,
şcoala îşi propune să armonizeze în permanenţă oferta sa educaţională cu cerinţele, urmând
cadrul legal. Studiile publicate în PRAI și PLAI au scopul de a prezenta tendinţele din piaţa
muncii la nivel local şi regional și de a orienta oferta școlară. Datele care prezintă
dezvoltarea diferitelor sectoare economice sunt corelate cu răspunsurile primite din partea
agenţilor economici în urma completării chestionarului dezvoltat de şcoala, şi cu feed-backul primit din partea comunității şi a părinţilor în urma completării unor chestionare.
Rezultatale analizei sunt corelate cu datele privind dinamica populatiei şcolarizate la nivel
regional şi local, în zonele rurale şi urbane. Rezultatele acestor activităţi sunt transpuse în
elaborarea ofertei școlare a liceului elaborată anual și supusă aprobării Inspectoratului
Școlar Județean Hunedoara. In cadrul propunerilor care privesc direcţiile de dezvoltare,
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acestea sunt stabilite în strânsă cooperare cu entităţile economice pentru a asigura locuri
pentru instruirea practică, absorbţie profesională şi dezvoltarea materialului didactic.
Nevoile pieţei muncii sunt utilizate în dezvoltarea, aprobarea şi folosirea curriculei şcolare
şi curriculei pentru dezvoltare locală pentru a răspunde nevoilor specifice, locale.
Armonizarea ofertei şcolare cu nevoile beneficiarilor este realizată ținând cont de
rezultatele obţinute în anii anteriori în ceea ce privește inserția socio-profesională a
absolvenților, dar și în urma consultării cu partenerii economici și sociali. Extraordinara
cuprindere a absolvenților din 2013 pe piața muncii, unii dintre ei reușind să se încadreze
încă de pe băncile școlii, demonstrează că oferta școlii este corelată cu cererea de pe piața
muncii. O dovadă în plus a acestui fapt, precum și a calității pregătirii oferite în anii de
școală, prin orele de teorie, dar mai ales în cadrul orelor de practică de specialitate efectuată
a partenerii economici, se regăsește în numeroasele cereri de angajare care au fost adresate
direct unității școlare de către diverși agenți economici, care au solicitat acordul echipei
manageriale de a-și selecta viitorii angajați înainte ca aceștia să își fi încheiat studiile.
Un argument suplimentar în sprijinului modului în care este elaborată oferta școlară
a Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva, are în vedere unicitatea profilului și a
specializărilor oferite, liceul nostru fiind singura unitate de învățământ din oraș care
școlarizează în domeniul serviciilor.
De asemenea, analiza demografică realizată în PRAI este un factor care vine în
sprijinul liceului nostru care, prin numeroase specializări și calificări oferite, se adresează
segmentului majoritar în județ, și anume, cel feminin.
Nu în ultimul rând, argumentul care demonstrează adaptarea ofertei educaţionale în
concordanţă cu PRAI şi PLAI se regăsește tocmai în recomandările făcute în documentele
menționate, recomandări care vizează o creștere a ponderii domeniului servicii, atât la
nivelul învățământului liceal cât și a celui profesional, mai ales estetică și protecția
mediului, specializări care există la noi în școală și care au fost introduse în oferta școlară.
Recomandările pledează pentru ”măsuri urgente pentru o dimensionare corectă a profilului
servicii”. (PRAI) În privința specializărilor comerț și turism și alimentație, deasemenea,
oferta liceului nostru respectă recomandările PRAI care constată un bun raport între ofertă
și cerere în privința acestor specializări.
Concluzionând, în vederea satisfacerii cerinţelor părtilor interesate, elevi, părinţi şi
agenţi economici, societatea civilă, școala noastră își propune să urmărească armonizarea
permanentă a cererii şi a ofertei, în limitele permise de legislaţia și de necesitățile de
formare. Studiul anual al PRAI şi PLAI are menirea de a releva tendinţele de pe piaţa
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muncii la nivel naţional şi local. Datele statistice care relevă dezvoltarea diferitelor sectoare
economice (în cazul nostru al serviciilor) sunt corelate cu răspunsurile primite de la agenţii
economici pe chestionarele realizate în cadrul şcolii şi cu cele primite de la elevi şi părinţi.
Rezultatele analizei acestor informaţii sunt coroborate cu datele privind dinamica populatiei
şcolare la nivel zonal şi local pe categorii de rezidenţă (urban, rural). Rezultatul acestor
activităţi se materializează prin Planul de școlarizare propus către ISJ Hunedoara pentru
aprobare şi prin PAS. In cadrul PAS se evidenţiază direcţii în directă colaborare cu agenţii
economici în vederea asigurării locurilor de instruire practică, a inserţiei profesionale ş i a
dezvoltării bazei materiale a şcolii. Nevoile pieţei muncii, ale părţilor interesate în general
sunt reflectate şi de realizarea, avizarea şi utilizarea curriculumului la decizia şcolii - CDS prin care se poate răspunde unor cerinţe strict locale.
În anul școlar 2012-2013, în elaborarea ofertei școlare pentru anul școlar 20132014, a folosit, pe lângă datele enumerate mai sus și diferite strategii de extindere. Aceste
strategii au fost alese astfel încât să contribuie la menținerea viabilității liceului nostru din
punct de vedere demografic, al inserției socio-profesionale a absolvenților, dar și din punct
de vedere financiar. Astfel, o strategie pentru care am optat a fost strategia de pătrundere
prin care am urmărit câștigarea unui număr mai mare de clienți, pornind de la realitatea care
arată că tot mai mulți tineri își doresc să devină maeștrii bucătari. Strategia de dezvoltare a
produsului, prin opțiunea pentru introduce specializării turism intensiv engleză, luând în
considerare faptul că în județul nostru turismul are un extraordinar potențial de dezvoltare,
dar și în acord cu constatările asemănătoare incluse în PRAI 2007-2013. În acest fel școala
noastră a avut în atenție realitatea care arată că un număr tot mai mare de persoane aleg
învățământ profesional și tehnic inițial.
Astfel, școala nostră își propune:
- corelarea ofertei educaționale cu cerintele pietei muncii,
- susținerea și valorificarea parteneriatului dintre școală, agenți economici și comunitate
locală;
- implementarea programelor privind tranziția de la școala la viața activă, modernizarea
infrastructurii școlare;
- creșterea calității resurselor umane ale unităților de învățământ;
- realizarea studiilor sistematice de prospectare și prognozare a pieței muncii, în parteneriat
cu instituțiile abilitate;
- dezvoltarea sistemelor de monitorizare a inserției absolvenților.
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- informarea părinţilor absolvenţilor de clasa a Vlll-a din zonă privind oferta educaţională a
şcolii;
Informarea părinților absolvenților de clasa a VIII-a din oraș, precum și din zonele
limitrofe cu privire la oferta educațională a liceului nostru s-a făcut într-un mod eficient și
relativ constant, deoarece nu s-a rezumat doar la perioada clar stabilită, ci a cuprins mare
parte a anului școlar precedent. Astfel, informarea s-a realizat prin campanii de preză și
emisiuni televizate la care au participat cadre didactice din școală cu scopul promovării
ofertei școlare. Deasemenea, prin pliante distribuite în oraș, afișe, participarea la ședințele
cu părinții acolo unde acestea s-au desfășurat cu participarea reprezentanților liceelor,
deplasarea unor echipe de cadre didactice spre școlile și zonele de interes, precum și prin
standul liceului amenajat în cadrul proiectului județean ”Arena educației”, eveniment care
s-a bucurat de o mare popularitate atât în rândul elevilor, cât și a părinților. Eficacitatea
acestor modalități de promovare s-a tradus prin numărul mare de locuri ocupate încă de la
prima repartizare și prin ocuparea în proporție de 90% a locurilor la finalul repartizării
absolvenților de clasa a VIII-a.
- mediatizarea rezultatelor elevilor şi a cadrelor didactice;
Rezultatele obținute de cadrele didactice și de către elevi la diferite concursuri și
olimpiade școlare, la activități școlare și extrașcolare sunt mediatizate prin mai multe căi,
având în vedere concretizarea principiului transparenței, exprimat prin asigurarea
vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a
rezultatelor. Aceasta se realizează astfel: - comunicarea acestor rezultate celorlalte cadre
didactice în cadrul Consiliilor profesorale și elevilor la clasă sau prin intermediul
Consiliului elevilor;
- publicarea rezultatelor pe pagina de facebook a liceului;
- evidențierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură sau/și la concursuri
școlare în cadrul careului de final de an școlar în cadrul unei festivități în care elevii care au
contribuit la creșterea prestigiului liceului sunt recompensați cu diplome de merit și/sau cu
scrisori de recomandare din partea conducerii școlii, precum și în cadrul careului festiv de
la începutul anului școlar următor în cadrul căruia sunt premiați cei mai buni 10 elevi ai
liceului, fiind evaluați prin prisma rezultatelor la învățătură, dar și a rezultatelor de la
diferite concursuri școlare;
- evidențierea cadrelor didactice în cadrul festivităților ocazionate de Ziua liceului prin
recompensarea acestora cu acordarea unor diplome de merit pentru întreaga activitate dintr un an școlar.
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- realizarea unei oferte curriculare pentru elevii cu nevoi speciale;
Realizarea unei oferte curriculare pentru elevii cu nevoi speciale se realizează în
baza principiului echității în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare
și a asigurării egalității de șanse.
Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva, prin activitățile didactico-metodice a
asigurat în anul școlar 2012-2013 o proiectare curriculară în acord cu cerințele elevilor cu
CES. În acest sens, a fost elaborată, de către Comisia CEAC, o procedură cu privire la
incluziunea elevilor cu CES, care stabilește acțiuni și responsabilități pentru cadrele
didactice care au predat la clasele în care au existat elevi cu CES.
Proiectarea curriculară pentru elevii cu nevoi speciale s-a realizat de către fiecare
cadru didactic care a predat la clasele cu elevi cu CES. Elaborarea documentelor proiective
s-a făcut în baza unor discuții dintre cadrele didactice și consilierul școlii, precum și în
urrma unei consilieri curriculare din partea unui formator CJRAE Hunedoara.
În anul școlar 2012-2013, în școala noastră a existat un singur caz de elev cu CES.
În anul școlar 2013-2014, în Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva nu există
elevi cu CES.
- consilierea părinţilor;
În anul școlar 2012-2013, în cadrul unității de învățământ, activitățile de consiliere a
părinților s-au desfășurat cu deosebire sub forma unor întâlniri dintre părinți și profesorii
diriginți. În cadrul acestor întâlniri, părinții au fost consiliați mai ales asupra unor aspecte
ce au privit absenteismul și rezultatele școlare. În privința claselor terminale, părinții au fost
consiliați cu privire la modul de desfășurare a probelor de la examenul de bacalaureat,
precum și după fiecare simulare a examenului de bacalaureat, simulări ce s-au desfășurat în
cadrul școlii. Deasemenea, părinții, la solicitarea proprie, au putut să beneficieze de
consiliere din partea psihologului școlar.
Pentru anul școlar 2013-2014, consilierea părinților se va desfășura în cadrul unor
ședințe și/sau lectorate pe clasă sau/și pe școală, a unor întâlniri cu profesorii diriginți de la
clasele terminale pentru discutarea unor aspecte legate de pregătirea suplimentară a elevilor
care vor susține examenul de bacalaureat, precum și asupra modului de desfășurare a
acestui examen. În același timp, în situațiile în care părinții întâmpină diverse dificultăți în
ceea ce privește parcursul școlar și/sau personal al elevului, aceștia pot beneficia de
consilierea individuală și/sau împreună cu elevul, consilere venită din partea diriginților
sau/și a psihologului școlar. În unele cazuri părinții au apelat la profesorul diriginte pentru a

69

ajunge la psihologul școlii, fapt îmbucurător care demonstrează o schimbare a atitutdinii
față de ideea de consiliere.
În același timp, în vederea închegării și consolidării unei relații de colaborare mai
apropiate între școală și părinți, anul acesta, în urma unei propuneri venite din partea
cadrelor didactice, se vor desfășura activități comune părinți-elevi-profesori, activități care
au drept țintă apropierea și intercunoașterea reciprocă. O astfel de acțiune se va desfășura în
data de 15 mai 2014, cu prilejul Zilei Mondiale a Familiei.
- adecvarea metodelor de predare-învăţare în funcţie de noile perspective educaţionale.
Pentru a fi respectate principiile centrării pe elev, în IPT sunt utilizate strategii și
metode care valorifică stilurile individuale de învățare. Aceastea au în vedere principiul
centrării educației pe beneficiarii acesteia și principiul participării și responsabilizării
părinților și se concretizează în:
- activități de învățare proiectate pornind de la experiențele elevilor, bazate pe implicarea
efectivă a acestora în activități practice;
- sustinerea autonomiei elevilor în alegerea modului în care se informează pe o anumită
temă și a modului în care își prezintă rezultatele studiului individual;
- dezvoltarea și încurajarea competențelor elevilor de a identifica singuri informațiile care
le sunt necesare, evitându-se utilizarea informațiilor standardizate, gata prelucrate;
- consultații oferite elevilor, cu scopul de a analiza preocupările lor individuale cu privire la
învățare și de a cere îndrumări în privința eficientizării acestui proces;
- crearea de situații de învățare favorabile dobândirii de achiziții de învățare specifice
anumitor domenii disciplinare, dar și achiziții fundamentale, transferabile, precum lucrul în
echipă, spiritul antreprenorial etc.;
- evaluarea elevilor, în contexte în care să fie posibilă aplicarea achzițiilor în situații
specifice, apropiate de viața reală;
- combinarea activităților, în cadrul lecțiilor, astfel încât să fie posibilă manifestarea unei
diversități de stiluri de învățare, în legătură cu care elevii să își exprime preferințele,
opțiunile; reflecția elevilor asupra celor învățate, asupra modului în care au învățat, pentru a
se autoevalua, în funcție de succesul pe care l-au avut metodele de învățare pe care le-au
folosit
Dincolo de ceea ce aduce nou în rolul elevilor și al cadrelor didactice, centrarea
învățării pe nevoile fiecarui elev în procesul didactic dezvoltă schimbarea perspectivei
asupra mediului de învățare, asupra școlii ca organizație și asupra comunității în care
aceasta este plasată. Pentru a sprijini instruirea centrată pe elev și utilizarea metodologiilor
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moderne de lucru la clasă, s-a pus accentul pe strategii de predare care să corespundă
stilurilor individuale de învățare, care sunt stabilite la începutul anului școlar cu ajutorul
unor chestionare aplicate de către diriginți.
În cadrul acestor strategii:
- Lecția pleacă de la experiențele elevilor și cuprinde întrebări sau activități care să îi
implice pe elevi;
- Elevii sunt lăsați să aleagă singuri modul în care se informează pe o anumită temă și
prezintă rezultatele studiului lor;
- Elevii pot beneficia de consultații, în cadrul cărora pot discuta despre preocupările lor
individuale cu privire la învățare și pot cere îndrumări;
- Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informațiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă
informații standardizate;
- Pe lângă învățarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi
aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă;
- Se fac evaluări care le permit elevilor să aplice teoria în anumite situații din viata reală;
- Lecțiile cuprind o combinație de activități, astfel încât să se facă apel la o diversitate de
stiluri pe care elevii le preferă în învățare;
- Lecțiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învățate,
a modului în care au învățat și de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învățare
în cazul lor.
Asistențele la ore au evidențiat faptul că un număr mare de cadre didactice
utilizează strategii și mijloace didactice moderne în procesul instructiv-educativ, cu accent
pe încurajarea implicării elevilor în procesul propriei formări și autoevaluării. Deasemenea,
se constată interesul crescut al unor cadre didactice în ceea ce privește utilizarea
mijloacelor TIC în predarea lecției.
Procesul de învățare în IPT propune o nouă atitudine atât față de cunoaștere cât și
față de viață, în consens cu viziunea privind implementarea strategiilor de învățare pe tot
parcursul vieții, care subliniază importanța cunoașterii mai profunde a nevoilor potențialilor
beneficiari ai învățării și nevoia de creare a unei culturi a învățării. Metodele de învățare în
IPT se concentrează în primul rând pe dezvoltarea de abordări centrate pe elev, luând în
considerare nevoile de formare specifice acestuia. Sunt luate în considerare și nevoile
persoanelor care s-au înstrăinat de procesul educațional, cât și contextele formale sau nonformale, în care procesul de educație se poate desfășura.
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Accesul persoanelor la formare profesională si educație depinde nu doar de
motivația și capacitatea acestora de a învăța, ci și de crearea de condiții adecvate pentru a
învăța în diverse contexte, mai ales la locul de muncă. În acest sens IPT utilizează în
unitățile de învățământ de profil dotări specifice și promovează inițiativa în dezvoltarea de
parteneriate cu agenți economici, astfel încât elevii să fie plasați în situații reale de viață
profesională activă relevante pentru calificarea pe care doresc să o dobândească.
În cadrul învățământului profesional și tehnic, procesul didactic este proiectat și
desfășurat în conformitate cu specificul/principiile centrării pe elev, atât în contextul
predării, al învățării, cât și al evaluării, situațiile de învățare și de evaluare astfel gestionate
încât dobândirea achizițiilor învățării de către elevi să fie consolidata și să aibă rol adaptat iv
- social și profesional -, iar diferențele individuale și nevoile/ interesele elevilor să se
constituie în repere centrale.
Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și
armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și creative.
Paginile anterioare, precum și o analiză succintă a calității actului instructiv-educativ, dar și
a varietății de activități școlare și extrașcolare desfășurate în liceul nostru demonstrează cu
prisosință faptul că o preocupare de prim rang a colectivului didactic, precum și a echipei
manageriale este aceea de asigura dezvoltarea armonioasă a personalității umane a elevilor
noștri, gândirea autonomă, orientată spre luarea deciziilor în cunoștință de cauză.

2.2.2. Materiale şi resurse didactice
Liceul Tehnologic„GRIGORE MOISIL” Deva pune la dispoziţia elevilor un
curriculum cuprinzător, relevant şi diferenţiat pe profiluri/domenii/calificări astfel încât la
sfârşitul ciclului de şcolarizare absolvenţii să posede abilităţi echilibrate în domeniul de
specialitate în care se pregătesc. Elevii vor urma studii riguroase prevăzute în trunchiul
comun al curriculum-ului naţional, în cel diferenţiat şi în curriculum-ul la decizia şcolii.
Astfel, vor fi promovate cunoştinţele fundamentale, dar va fi creat suficient spaţiu
pentru opţiuni şi mai ales pentru atingerea de către elevi a unui set de obiective esenţiale:
 învăţarea limbilor (naţională, moderne);
 însuşirea fundamentului ştiinţelor (fizică, chimie, biologie);
 stăpânirea matematicii;
 cunoaşterea generală a societăţii;
 practicarea sportului;
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 formarea spiritului de întreprinzător
 pregătirea tehnologică şi informatică.
Liceul Tehnologic„Grigore Moisil” Deva îşi propune consolidarea poziţiei pe care o
are în formarea profesională a specialiştilor din:


filiera tehnologică, profilul economic şi turism pentru liceu şi domeniul comerţ,
turism şi alimentaţie şi Estetica şi Igiena corpului omenesc;



profil Resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul de pregătire Protecţia
mediului şi Fabricarea produselor din lemn;



profil tehnic, domeniul de pregătire Electric astfel:
- printr-un studiu riguros al pieţei forţei de muncă, pentru a lărgi sfera
specializărilor cu noi calificări;
- prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară;
- prin creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi instruire practică;
- prin monitorizarea anuală a absolvenţilor privind inserţia profesională sau
continuarea studiilor.

Considerăm măsura de desfinţare a SAM nebenefică pentru învăţământul românesc,
deoarece nu toţi copii au posibilitatea să urmeze cursurile unui liceu, sunt foarte multe
familii care doresc pregătirea copiilor într-o meserie atractivă. Credem că o consecinţă a
acestei măsuri o să fie creşterea ratei de abandon şcolar.
2.2.3. Asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ
Cadrul Național de Asigurare a Calității în învățământul profesional și tehnic
(CNAC în IPT) constă în ansamblul de metodologii, acțiuni, măsuri și instrumente prin care
se asigură calitatea în învățământul profesional și tehnic, atât la nivel de sistem, cât și la
nivel de furnizor. Cadrul general pentru asigurarea calității în educație și formare
profesională este stabilit prin Legea 87/2006 și este aplicabil pentru toate nivelurile de
învățământ preuniversitar și superior. Cadrul Național de Asigurare a Calității în
învățământul profesional și tehnic respectă în totalitate prevederile Legii 87/2006, precum
și metodologiile și instrumentele dezvoltate de Agenția Română pentru Asigurarea Calității
în Învățământul Preuniversitar, adăugând elementele de specificitate ale învățământului
profesional și tehnic. Aceste instrumente creează premisele asigurării unui nivel de calitate
a formării profesionale inițiale conform cu cerințele europene.
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Asigurarea calitatii în IPT are ca element principal autoevaluarea. La nivelul școlii,
autoevaluarea este completată de monitorizarea internă a calității educației și formării
profesionale. Procesele externe de asigurare a calității în IPT sunt coordonate de
inspectoratele școlare și de ARACIP. Prin inspecțiile de monitorizare externă a calității și
de validare a raportului de autoevaluare, reprezentanții inspectoratelor școlare îndrumă și
sprijină școlile în procesul de asigurare a calității, verifică modul în care sunt respectate
cerințele de calitate și formulează propuneri de îmbunătățire a calității. Procesele de
autorizare și acreditare pentru fiecare program de calificare profesională precum și
evaluarea externă periodică (cel putin o data la 5 ani) a calității educației și formării
profesionale oferite de școli sunt coordonate de ARACIP.
Învățământul profesional și tehnic reprezintă totalitatea programelor de formare
profesională organizate în cadrul învățământului preuniversitar. Formarea profesională
inițială se realizează în învățământul preuniversitar prin: învățământ profesional,
învățământ liceal, filiera tehnologică și învățământ postliceal.
În Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” asigurarea calității și eficienței procesului de
învățământ a avut în vedere principiul calității, în baza căruia activitățile de învățământ se
raportează la standarde de referință și la bune practici naționale și internaționale și
principiul eficienței în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime,
prin gestionarea resurselor existente. (LEN 1/2011)
Astfel, în anul şcolar 2012-2013 s-a constatat la cadrele didactice, rigoare ştiinţifica
şi metodică, adecvarea strategiilor didactice la conţinuturile de instruire, la obiectivele
operaţionale propuse, la nivelul clasei şi la vârsta elevilor. Notarea a fost, în general,
ritmică şi obiectivă, elevii fiind antrenaţi în autoevaluare şi coevaluare. Atingerea
standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă pentru majoritatea cadrelor
didactice, elevii au fost, în general, capabili să înţeleagă mesajele scrise sau orale, să
extragă esenţialul din conţinuturile învăţate, să folosească cunoştinţele acumulate în
abordarea unor noi tematici, să-şi exprime şi să-şi argumenteze opiniile personale. Cadrele
didactice au fost preocupate de stimularea gândirii creative a elevilor, de formarea
deprinderilor de activitate intelectuală. Relaţiile dintre elevi şi personalul didactic au fost
corecte şi principiale, organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile interpersonale
create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-învăţare-evaluare. Aceste constatări
au fost ocazionate de asistențele la ore efectuate pe parcursul anului școlar de către
responsabilii de arii curriculare din școala, de către responsabilul CEAC și de către
directorul unității de învățământ. Observațiile făcute cu acest prilej subliniază faptul că
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educația și formarea profesională a elevilor au ca finalitate principală formarea
competențelor.
În ceea ce priveşte procesul de predare şi învăţare, aspecte identificate în urma
observărilor la lecţie vizează atât puncte tari cât și aspecte care trebuie îmbunătățite. În anul
școlar precedent s-au efectuat 48 de asistențe la ore. În urma asistențelor s-a constatat
performanțe bune în ceea ce privește buna pregătire metodico-științifică a cadrelor
didactice, adaptarea lecției la nivelul clasei, folosirea unor auxiliare atractive, explicarea
clară a scopului și obiectivelor lecției, încurajarea învățării autonome. Competențele au fost
clar precizate, iar la aria tehnologii orele s-au desfășurat în totalitate în laboratoarele de
specialitate. Au fost utilizate metode active de predare, cu ajutorul unor mijloace didactice
adecvate specializărilor. Punctele slabe identificate au în vedere lipsa limbajului de
specialitate la elevi, pregătire teoretică deficitară la unii elevi, precum și lipsa deprinderilor
practice necesare. Deasemenea, se remarcă lipsa interesului elevilor față de propria lor
formare, în ciuda interesului manifestat de cadrele didactice, ceea ce conduce spre un feedback slab din partea elevilor, datorat slabei pregătiri teoretice, numărul redus de manuale la
clasele din ciclul superior de liceu, numărul redus al mijloacelor moderne de învățământ
(laptop, etc) din școală fapt care face ca folosirea lor să fie posibilă doar uneori. În urma
asistențelor au fost stabilite aspectele ce pot fi îmbunătățite, și anume: folosirea unor
metode active, centrate pe elev, reducerea la minim a preocupărilor diferite și a
întreruperilor, utilizarea tipurilor diferite de evaluare, motivarea elevilor de a lucra
individual. Adeseori, aspectele ce pot fi îmbunătățite nu țin de cadrul didactic, ci de nivelul
de cunoștințe al elevilor, de gradul de interes manifestat de către aceștia, de motivația de a
învăța. În funcție de aspectele ce necesită îmbunătățire, a fost trasat planul de acțiune și
stabilită data realizării lui pentru luna următoare sau pentru întreg semestrul. Se are în
vedere proiectarea unor acțiuni de corectare în însușirea termenologiei de specialitate,
formarea competențelor de specialitate, îmbinarea constructivă a aspectelor teoretice cu
cele practice.
Aspecte care trebuie îmbunătăţite

Puncte tari

Calculatoare uzate moral în cabinetul 4;

Efectuarea unor lucrări de reabilitare:

Parchet deteriorat în unele săli;

uși acces, băi parter, tâmplărie PVC;

Accesarea proiectelor de finanţare;

Obţinerea autorizaţiei sanitare pentru

Surse limitate de venituri proprii;

toate spaţiile din unitate;

Slaba pregătire inițială a elevilor;

Finalizare lucrări amenajare cabinet de
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Procentaj relativ mare de elevi care manifestă turism;
dezinteres total faţă de învăţământ;

Amenajare cabinet medical;

Elevi cu carenţe serioase în educaţie dobândite Acoperirea în totalitate cu personal
până la venirea în şcoala noastră;

calificat;

Număr mare de absenţe /elev;

Folosirea metodelor centrate pe elevi în

Folosirea insuficientă a metodelor alternative predare;
de evaluare;

Organizarea eficienta a serviciului pe

Lipsa abilităţilor de rezolvare a conflictelor scoală;
şcolare în cazul unor profesori diriginţi;

Derularea unor proiecte școlare prin

Insuficiența resurselor financiare şi materiale intermediul Asociației Pro Școala, cu
necesare derulării unor proiecte şcolare şi finanțare de la Consiliul Județean,
extraşcolare.

Primăria Deva și Ministerul Tineretului
și Sportului prin DJTS Hunedoara.

2.2.4. Curriculum-ul şi activitatea didactică
 Obiective şi priorităţi curriculare
Obiectivele stabilite pentru anul şcolar în curs au în vedere misiunea şcolii şi se bazează
pe obiectivele generale şi pe legislaţia în vigoare.
Dezvoltarea elementelor de natură organizaţională modernă existente la nivelul unităţii
noastre au în vedere asigurarea aplicării corecte a legislaţiei şcolare prin asumarea
priorităţilor definite de Programul Guvernamental privitor la învăţământ.
Planurile de învăţământ au suferit o permanentă schimbare în ultimii ani atât în ceea
ce priveşte structura lor cât şi ponderea anumitor discipline. Urmând reorganizarea
învăţământului preuniversitar cu 10 clase obligatorii este normal ca întreg curriculum-ul să
sufere modificări. Se ţine seama atât de finalizarea studiilor liceale prin examen de
bacalaureat cât şi de asigurarea unui nivel de cultură generală acceptabil.
Obiectivele şi priorităţile curriculare urmăresc:


pregătirea corespunzătoare pentru examenele naţionale (bacalaureat, examene de
certificare a competentelor profesionale) asigurand şanse egale tuturor candidaţilor;



dezvoltarea şi cultivarea la elevi a competitivităţii, creativităţii, deprinderilor practice
de lucru.



personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional;
Acest lucru se realizează atât prin curriculum-ul nucleu cât şi prin curriculum la
76

decizia şcolii şi prin orele suplimentare de pregătire.
Curriculum-ul la decizia şcolii este diferit în funcţie de opţiunile elevilor, ofertele
profesorilor, baza materială a şcolii dar ţine seama şi de obiectivele generale.
 Organizarea raţională a programelor de studii
Unitatea şcolară fiind cu clasele IX-XIII, la învăţământul de zi, frecvenţă redusă,
clasele de seral și clasele postliceale programul şcolar se desfăşoară între orele 7-15,16-21 .
La întocmirea schemelor orare se ţine seama de mai multe aspecte :
A. desfăşurarea orelor de la disciplinele experimentale (fizică, chimie, biologie,
discipline tehnologice) în laboratoare, în funcţie de programa şcolară şi planificările
profesorilor;
B. desfăşurarea orelor de informatică în cabinetele de specialitate;
C. planificarea în cabinetul de informatică (multidisciplinar) a disciplinelor pentru care
există lecţii proiecte (soft-uri educaţionale);
Foarte rar şi cu multă dificultate se poate ţine seama de curba de efort a elevilor pe
parcursul unei zile sau a unei săptămâni.
Pregătirea suplimentară a elevilor se realizează în funcţie de programul obligatoriu al
elevilor, în timpul săptămânii, de obicei între orele 14-16 în baza graficului stabilit de către
profesorii de specialitate.
 Activitatea didactică
 aplicarea CDL ţinând seama de specificul unităţii şcolare de nevoile şi interesele
elevilor;
 pregătirea lecţiilor, folosirea unor strategii didactice diversificate care să permită
asigurarea unui nivel de cunoştinţe corespunzător;
 notarea ritmică şi diversificată a elevilor;
 formarea unor deprinderi practice prin folosirea la maxim a dotărilor existente în
laboratoarele şi cabinetele unităţii şcolare.
 elaborarea de programe şcolare noi pentru disciplinele opţionale;
 promovarea sistematică a unor metode şi tehnici moderne de studiu, precum şi
practicarea de metode şi stiluri eficiente de „ a învăţa cum să înveţi”, de a „învăţa
pentru a şti să faci”şi a „învăţa permanent”;
 identificarea tinerilor capabili de performanţe;
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 valorificarea rezultatelor obţinute de elevi la simulările examenelor de bacalaureat în
vederea unei bune pregătiri a elevilor pentru acest examen.
 Activitatea pedagogică şi ştiinţifică
Se urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea celor mai eficiente strategii de predare, învăţare
şi evaluare. Astfel, se va urmări:


promovarea unei activităţi didactice active, participative;



diferenţierea predării în funcţie de capacităţile şi motivaţiile elevilor;



utilizarea unor modalităţi diversificate de organizare a procesului de învăţare prin
combinarea activităţilor frontale cu activităţile de grup şi cu cele individuale;



utilizarea metodelor alternative de predare-învăţare şi evaluare;



perfecţionarea metodelor de evaluare;



folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ şi a materialului didactic existent în
şcoală;



studierea programelor şcolare şi a manualelor alternative;



realizarea de teste şi manuale pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii
examenelor naţionale;



participarea tuturor cadrelor didactice la acţiuni de perfecţionare şi formare
continuă;



implicarea unui număr mare de cadre didactice în acţiuni de parteneriate şi
schimburi de experienţă.

 În domeniul activităţii metodice:
 activitatea în unitate este organizată pe arii curriculare, catedre şi comisii astfel;
- Aria curriculară și Comisia Metodică,,Limbă și Comunicare,, , Aria curriculară și
Comisia Metodică ,,matematică și științele naturii,, , Aria curriculară și comisia
metodică ,,Om și societate,, , Aria curriculară și Comisia Metodică pentru
,,Tehnologii,, ;
 activitatea de perfecţionare şi formare continuă se realizează fie prin studiu
individual, fie prin acţiuni organizate la nivelul catedrei, zonei, inspectoratului
şcolar, C.C.D., universităţilor;
 participarea la consfătuiri, conferinţe, seminarii organizate la nivel judeţean sau
naţional constituie o altă formă de perfecţionare a personalului didactic;
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 cunoaşterea de către toţi profesorii a programelor şi conţinuturilor ştiinţifice, a
metodelor şi strategiilor didactice eficiente;
 studierea manualelor alternative, selectarea celor potrivite nivelului impus de o
anumită clasă de elevi;
 încurajarea şi motivarea profesorilor tineri de a dobândi toate gradele didactice
specifice profesiei;
 încurajarea tuturor profesorilor de a participa permanent la activităţi de pregătire
metodică;
 însuşirea şi folosirea metodelor alternative (utilizarea calculatorului) în procesul de
predare – învăţare - evaluare;


participarea profesorilor şi elevilor la programe şi parteneriate cu şcoli din ţară şi
străinătate.

 În domeniul managementului instituţional :


proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii pornind de la opţiunile şi nevoile
elevilor şi ţinând seama de resursele umane şi materiale din şcoală;



cunoaşterea şi aplicarea corectă a curriculum-ului naţional urmărind permanent
precizările şi modificările în domeniu;



organizarea activităţii pe baze ştiinţifice cu respectarea legislaţiei şi ţinând seama
de resursele umane şi materiale;



încurajarea şi motivarea angajaţilor printr-o evaluare corespunzătoare a activităţii
acestora;



menţinerea unei atmosfere propice şi a unui climat corespunzător ,evitarea
conflictelor şi îmbunătăţirea comunicării;



parteneriatul social cu sindicatul;



realizarea unor parteneriate cu familiile elevilor, comunitatea, agenţii economici şi
alte unităţi şcolare.

2.2.5. Resurse financiare şi de dezvoltare a bazei materiale
 În domeniul infrastructurii :


atragerea de fonduri extrabugetare din sponsorizări , donaţii, închirieri de spaţii ;



dotarea şi amenajarea corespunzătoare a cabinetelor şi laboratoarelor;



întreţinerea şi modernizarea permanentă a bazei materiale;
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achiziţionarea echipamentelor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de
învăţământ şi a activităţilor extracurriculare.

 În domeniul finanţării
Pentru creşterea eficienţei folosirii resurselor financiare se ţine seama de :


priorităţile existente în unitate şi discutarea acestora în Consiliul de Administraţie;



urmărirea modului de efectuare a lucrărilor de reparaţii;



informarea Consiliului Local cu privire la nevoile şcolii.

Pe lângă veniturile bugetare se urmăreşte identificarea altor surse de finanţare
(sponsorizări, donaţii) în special pentru desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare şi a
altor activităţi extracurriculare.
 Baza materială
Activitatea din unitate se desfăşoară în următoarele spaţii: 30 săli de clasă ce cuprind 3
cabinete de informatică conectate la Internet, 2 laboratoare pentru instruirea practica in
alimentație publică, 1 laborator de comerț, 1 laborator de turism, 1 laborator de estetica, 1
laborator destinat activităților din cadrul proiectului european “Parteneriat activ pe piața
muncii”, 2 laboratoare de chimie, 1 laborator de fizică , biblioteca , sala de sport si teren de
sport, cabinet medical, cămin.
Prin implicarea în diverse programe şi proiecte educaţionale şcolare cât şi prin
activităţile de autofinanţare s-au asigurat mijloace moderne şi eficiente de învățământ.
Materialul didactic pentru ştiinţe (chimie–fizică - biologie) cât şi cel pentru orele de educaţie
fizică şi sport a fost modernizat.
În şcoală există 4 videoproiectoare, 3 laptopuri şi 1 flipchart, 3 copiatoare, 1 aparat video
recorder, 1 tabla SMART, 2 imprimante multifuncţionale. Au fost realizate 4 laboratoare,
unul de gastronomie, unul de comerţ şi unul pentru ospătari, unul de estetică, dotate fiecare
cu mobilier nou, professional. Au fost achiziționate pentru limbi moderne, 1 radio casetofon
si biblioteca are un numar de 26767 cărţi de lectură şi specialitate. Școala are fax , internet –
e-mail: moisildeva@yahoo.com și pagina web a şcolii este:
www.freewebs.com/grigore_moisil.
Unitatea școlară are în vedere următoarele aspecte:
 demersuri pentru îmbunătăţirea fondurilor bugetare de la bugetul local şi utilizarea
acestora în funcţie de priorităţile şcolii;
 amenajarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ în concordanţă cu normele de
sănătate şi urmărind crearea unei atmosfere optime;
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 cunoaşterea legislaţiei din domeniul financiar contabil pentru a evita eventuale
greşeli în domeniu.
 În domeniul activităţii extraşcolare:
 realizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare
 În domeniul informaţiei:
 îmbogăţirea fondului de carte,
 menţinerea în stare permanentă de funcţionare a reţelei de Internet;
 studierea actelor legislative, a metodologilor, ce reglementează activitatea din
învăţământ;
 asigurarea comunicării în organizaţie între conducere și personal.

2.2.6. Resurse umane
Pentru anul școlar 2012-2013 au fost încadrați 79 de persoane, astfel
o cadre didactice 49, din care :
- 42 titulari , din care :

25 cu gradul didactic I
10 cu gradul didactic II
6 cu gradul didactic definitivat
1 fara grad didactic

- 7 suplinitori calificati
o Cadre didactice auxiliare 10
o Personal nedidactic 20
Pentru anul școlar 2013-2014 sunt încadrați 78 de persoane, astfeL
a) cadre didactice 48 , din care :
- 43 titulari , din care :

27 cu gradul didactic I
11 cu gradul didactic II
4 cu gradul didactic definitivat
1 fara grad didactic

- 4 suplinitori calificati
- 1 suplinitor fără studii de specialitate
b) Cadre didactice auxiliare 10
c) Personal nedidactic 20
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Managementul resurselor umane:


asigurarea cu personal calificat a tuturor posturilor existente în unitate;



existenţa unui program de perfecţionare a întregului personal, urmărind permanent
creşterea calităţii în fiecare domeniu;



stimularea cadrelor didactice ce obţin rezultate remarcabile în pregătirea elevilor;



identificarea competenţelor necesare pentru indeplinirea cerinţelor unui anumit
post şi evaluarea competenţelor reale la nivelul celui care ocupa sau poate ocupa
postul.

2.2.7. Dezvoltarea relaţiilor comunitare
Cu agenţii economici :
1.SC MELKART PROD IMPEX SRL, SC REAL HYPERMARKET ROMANIA, CECCAR,
CAR DECEBAL, SC COM TRANS DOR, SC NEXUS 2000 SRL, SC MOLDOVAN ANA
STYLE PFA SC STUDIO LINE SRL.
 pentru desfăşurarea instruirii practice a elevilor, susţinerea financiară a unor
activităţi extracurriculare care vizează sărbătorirea unor evenimente importante din
viaţa şcolii , premierea elevilor , inserţia socio-profesională a absolvenţilor;
 cu Agenţia Judeţeana de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi locale ( Prefectura
Judeţului Hunedoara, Primăria Deva ), Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara,
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Poliţia, Oficiul Pentru
Protecţia Consumatorilor.
 cu instituţii de învăţământ superior. Şcoala desfăşoară un parteneriat activ cu
Universitatea Petroşani.

HARTA PARTENERIATELOR PENTRU STAGIILE DE PREGĂTIRE
PRACTICĂ CU AGENŢII ECONOMICI ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013
Nr.

Clasa

Domeniul de pregătire

SC REAL HYPERMARKET

X

COMERŢ/ALIMENTAŢIE

ROMÂNIA SRL

XI

SC NEXUS 2000 SRL

X

Denumire agent economic

crt.
1

2

TURISM

XI
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XII

3

SC MELKART PROD IMPEX SRL

X

ALIMENTAŢIE

XII
XIIIrp
4

SC COM TRANS DOR

I PL

ALIMENTAŢIE

II PL
5

SC MOLDOVAN ANA STYLE PFA

X

ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC

6

FLENCANA MIHAELA STIL

X

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
7

CECCAR

ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC

XI

ECONOMIC

XII
8

CAR DECEBAL

XI

ECONOMIC

9

SC STUDIO LINE SRL

XIIIrp

PRELUCRAREA
LEMNULUI

10

GREEN WASTE MANAGEMENT

XI

PROTECŢIA MEDIULUI

XII
11

SC SALUBRITATE SA

XI

PROTECŢIA MEDIULUI

XII

2.3. Analiza SWOT
Puncte tari
 Planul de şcolarizare propus este realizat în fiecare an;
 Diversificarea ofertei de şcolarizare care oferă posibilitatea integrării socioprofesionale a absolvenţilor;
 Desfăşurarea instruirii practice la agenţi economici;
 Atelier şcoală propriu;
 Climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală;
 Calitatea cadrelor didactice şi stabilitatea lor;
 Încadrarea cu personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat, pe toate posturile;
 Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea rapidă, eficientă
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şi transparentă între echipa managerială şi cadre didactice, între cadre didactice şi
elevi;
 Climat educaţional deschis, stimulativ;
 Preocuparea pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
 Elaborarea proiectului de curriculum şi a activităţilor extracurriculare pe baza
curriculum-ului naţional;
 Softuri educaţionale care permit lecţii moderne, dinamice;
 Colaborarea cu instituţiile locale pentru realizarea unor acţiuni extracurriculare;
 Promovarea relaţiei de parteneriat în educaţie între elevi-părinţi-profesori;
 Atragerea de fonduri pentru executarea unui număr mare de lucrări de reparaţii şi
modernizare a bazei materiale .
 Dotarea corespunzătoare a sălilor de clasă cu mobilier adecvat;
 Dotarea şi funcţionarea laboratoarelor;


Cabinet medical şcolar cu personal calificat.



Implicarea asociației Pro Școala în activitățile unității școlare.

Puncte slabe
 Număr scăzut de programe europene realizate;
 Experienţă redusă a cadrelor didactice în elaborarea şi implementarea de proiecte
internaţionale de educaţie şi formare;
 Rezultate modeste la olimpiadele şi concursurile şcolare;
 Insuficienta utilizare a metodelor moderne de predare;
 Participare redusă a cadrelor didactice la sesiuni de comunicări ştiinţifice, elaborări
de programe, manuale, lucrări ştiinţifice, reviste de specialitate;
 Slaba implicare a profesorilor în aplicarea AEL în procesul de învăţare.

Oportunităţi
 Buna colaborare cu ISJ HD şi CCD HD ;
 Bune relaţii interinstituţionale;
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul
şcolii (Primăria, Poliţia, Biserica, Parchetul, instutuţiile culturale);
84

 Relaţii corecte cu Consiliul reprezentativ al părinţilor , cu comunitatea locală;
 Realizarea unor parteneriate şi programe comune cu asociaţii şi unităţi din zonă;
 Oferta CCD privind activităţile de formare continuă a personalului didactic;
 Oferta de programe europene;
 Autonomia în gestionarea resurselor extrabugetare;
 Posibilitatea continuării studiilor

la nivel 3 de calificare și nivel 3 avansat de

calificare;
 Încheierea de noi parteneriate cu agenţii economici pentru desfăşurarea instruirii
practice;
 Interesul crescut al elevilor şi părinţilor pentru această unitate şcolară;
 C.D.S. din perspectiva particularizării actului învăţării;


Subventionarea transportului elevilor care vin din mediul rural.
Ameninţări

 Modificările continue în sistemul educaţional care îngreunează stabilirea unei
strategii pe termen mediu şi lung;
 Neimplicarea cadrelor didactice datorită politicilor financiare ale statului ;
 Creşterea delicvenţei juvenile ;
 Creşterea numărului de absenţe motivate şi nemotivate la clasele invatamantului
obligatoriu ;
 Supravegherea slabă a unora dintre elevi datorită crizei de timp a părinţilor;
 Scăderea numărului tinerilor cu vârsta între 14-19 ani până în 2015;
 Situaţia materială precară a unor familii din mediul rural şi urban;
 Nivelul scăzut de orientare şi consiliere şcolara a elevilor de gimnaziu.

2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare
(priorităţile şi obiectivele generale)
Autoevaluarea activităţii şcolii precum şi priorităţile relevate de PRAI şi PLAI au
condus la identificarea următoarelor aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare :
Prioritatea 1: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale colectivului didactic
Obiectiv 1: Învăţarea centrată pe elev
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Ţintă : Utilizarea, în proporţie de 70% a metodelor moderne centrate pe elev
Obiectiv 2: Creşterea calităţii activităţii din şcoală prin participarea personalului didactic la
programe de formare continuă
Ţintă: Participarea în proporţie de 65% a personalului didactic la cursuri de formare
profesională continuă
Prioritatea 2: Îmbunătăţirea perfomanțelor şcolare
Obiectiv : Implicarea cadrelor didactice în adoptarea unor activități care să determine
creşterea randamentului şcolar
Ţinte:1.Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor evidenţiate în rezultatele obţinute la
testele inițiale/finale, a evaluărilor sumative la examenele de final de ciclu (bacalaureat,
examene de certificare de competențe);
2.Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiade şi concursurile şcolare (fazele
judeţene şi naţionale) cu 0,5% anual.
Prioritatea 3: Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate locală
Obiectiv : Dezvoltarea, diversificarea și creșterea eficienței relațiilor de parteneriat pentru
furnizarea unor servicii de calitate
Ţintă : Creşterea numărului de activităţi realizate în parteneriat cu 15% anual
Prioritatea 4 : Reabilitarea și modernizarea infrastructurii și dotării școlii
Obiectiv 1: Continuarea lucrărilor de reabilitare a unor spaţii de învăţământ.
Ţinte : 1.Reabilitarea salii de sport, cabinetului de turism
2.Dotarea cu mobilier a laboratoarelor de turism, economic, comerț și a cabinetului
multimedia
3.Modernizarea sălilor 16 și 14 care vor îndeplini rolul de Săli festive

Obiectiv 2:

Modernizarea şi dotarea şcolii în vederea dezvoltării competenţelor şi a abilităţilor cerute de
piaţa muncii
Ţinte : 1.Achiziţionarea de material didactic conform necesităţilor şcolii
2.Atragerea de resurse noi pentru investiţii în baza materială
Prioritatea 5: Sprijinirea elevilor aflaţi în dificultate
Obiectiv 1: Sprijinirea elevilor a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
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Ţintă : Diminuarea cu peste 75% a abandonului şcolar în cazul elevilor a căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate
Obiectiv 2: Sprijinirea elevilor a căror familii au venituri scăzute
Ţintă : Sprijinirea financiară a elevilor
Obiectiv 3: Îmbunătăţirea frecvenţei la cursuri
Ţintă : Scăderea procentului de elevi care renunţă la educaţie cu 5%
Prioritatea 6: Creşterea calităţii serviciilor de consiliere şi orientare privind cariera
Obiectiv: Formarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare
Ţinta: Creşterea anuală cu 15% a numărului de absolvenţi angajaţi sau care îşi continuă
studiile
Prioritatea 7: Diversificarea activităţilor extracurriculare
Obiectiv: Formarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare
Ţintă : Realizarea de activităţi extraşcolare care să ofere elevilor oportunităţi multiple de
recreere, să le dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice potenţialul intelectual şi
aptitudinile, să le stimuleze imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa.
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Partea a IV-a – Consultare , monitorizare şi evaluare

4.1. Consultarea
În vederea elaborării PAS au fost consultaţi următorii parteneri ai Liceului Tehnologic
„Grigore Moisil”:


ISJ Hunedoara



AJOFM Hunedoara



Primăria oraşului Deva

Au fost utilizate documente precum :


PRAI şi PLAI



documente de proiectare a activităţii şcolii ( documente ale catedrelor , Comisiei
diriginţilor, Consiliul elevilor, Consiliul reprezentativ al părinţilor, planul de
şcolarizare, documente care atestă parteneriatele şcolii)



documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor şi comisiilor
metodice, rapoate ale echipei manageriale)



documente de prezentare şi promovare a şcolii.

4.2. Monitorizarea şi evaluarea
Implementarea PAS va fi realizată de întregul personal al şcolii .Procesul de
monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin :


întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare



feed – back



actualizare



includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de
adminstraţie, ale Consiliului Profesoral, ale catedrelor



prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului
de Administraţie



revizuire periodică şi corecţii
Ca instrumente de monitorizare se folosesc :



observaţiile



discuţiile cu elevii



asistenţa la ore



sondaje scrise şi orale
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întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliu de administraţie, consiliu
profesoral, etc.

4.3.Programul activităţii de monitorizare şi evaluare
Tipul activităţii

Responsabilitatea

Frecvenţa

Datele

monitorizării şi

monitorizării

întâlnirilor de

evaluării
Intocmirea seturilor de date care
să sprijine monitorizarea ţintelor

analiză
decembrie

Director

lunar

2014, iunie 2014

Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor

Director adjunct

Semestrial

individuale

decembrie 2013,
aprilie 2014
decembrie

Comunicarea acţiunilor
corective în lumina rezultatelor

2013,martie

Director

obţinute

2012,
trimestrial

aprilie
2013

Analiza informaţiilor
privind progresul realizat în

Director

anual

Director

anual

Iunie 2013

atingerea ţintelor
Stabilirea metodologiei de
evaluare şi a indicatorilor de
evaluare a impactului asupra

2012

comunităţii
Prezentarea generală a
progresului realizat în atingerea
ţintelor

Septembrie

Director
adjunct

anual

Iunie 2013

anual

Iunie 2013

Evaluarea progresului în
atingerea ţintelor. Actualizarea
acţiunilor din PAS în lumina

Director

evaluării
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GLOSAR
TVET – Învăţământ profesional şi tehnic
SAM – Şcoala de Arte şi Meserii
MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării
AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu
APC – Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor
PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
PLAI - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea
Profesională
CCD – Casa Corpului Didactic
CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică
SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities
(Oportunităţi), Threats (Ameninţări)
HG – Hotărâre de Guvern
SPP – Standarde de Pregătire Profesională
TIC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale
ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională
CES - Cerinţe Educaţionale Speciale
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