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                                                     Partea 1 – CONTEXTUL 

VIZIUNEA ŞCOLII 

„FORMAREA OMULUI  PRIN EDUCAȚIE ȘI CUNOAȘTERE, DESCHIS DIALOGULUI ȘI SCHIMBĂRII, 
TOLERANT, FORMAREA DE COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI NECESARE INTEGRĂRII ÎN SPAȚIUL 

EUROPEAN ” 

PREZENTAREA SCOPULUI / MISIUNII 

Misiunea şcolii noastre reprezintă un set de standarde generale, în concordanță cu specificul școlii, prin intermediul cărora şcoala 

încearcă să interpreteze şi să exprime interesele comunităţii pe care o serveşte. : 

             „Formarea unor tineri responsabili, cu dragoste faţă de mediul înconjurător, cu o gândire critică, care să dobândească abilităţi 

profesionale, intelectuale și de comunicare, capabili de competiție și dezvoltare antreprenorială. ”  

Şcoala va armoniza interesele comune ale elevilor, profesorilor, părinţilor şi a comunităţii locale spre finalităţile propuse prin standardele 

educaţionale şi profesionale specifice fiecărei specializări, meserii  care se realizează în şcoală. 

O dată definită misiunea, în continuare este foarte important să se realizeze asimilarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi alţi parteneri 

sociali în scopul coagulării unei identităţi specifice şcolii noastre. 

Motivarea misiunii şcolii este contextul socio-economic pe care îl traversăm asociat cu scăderea numărului de elevi pe plan local cât și 

lipsa de motivație al acestora și părinților lor pentru educație. Numărul de elevi dintr-o unitate școlară este un factor determinant pentru  nivelul 

calității, motiv pentru care ne propunem descoperirea abilităților  elevilor de la o vârstă timpurie pentru a-i putea orienta și consilia adecvat în 

alegerea viitoarelor profesii. Este modalitatea prin care considerăm că este posibilă promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, 

capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în 

societate.  

Misiunea asumată de școală este de formare prin educație a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, 

derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene și din funcționare în contextul globalizării, de generare sustenabilă a unei 

resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare. 



 

 

  

Idealul educațional al școlii constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității 

autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, pentru participarea cetățănească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii. 

Ne propunem atragerea elevilor din localitate și împrejurimi printr-o ofertă educațională corelată cu specificul zonei și cerințele pieții 

muncii atât pentru ciclul secundar  inferior cât și superior.  

             Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii 

în proces şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.  

 

VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală: 

1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori 

de informaţii şi valori general valabile: adevăr, bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie; 

2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, conceptul de dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri 

cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin 

stimularea acestora; 

3. COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi internaţionale; 

4. DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate la nivelul instituţiei noastre. 

 

Convingeri: 

1. Liceul „Sever Bocu” oferă educaţie de calitate în filiera tehnologică asigurând şanse egale pentru toţi elevii, indiferent de rasă, gen, 

convingeri, religie sau etnie. 

2. Liceul „Sever Bocu” este angajat pentru a asigura nevoile educaţionale în învăţământul profesional şi tehnic la nivel local şi regional. 

3. Liceul „Sever Bocu” are convingerea că formarea continuă a profesorilor contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a 

acestora, ameliorarea calităţii procesului de învăţământ şi favorizarea relaţiilor cu comunitatea educativă locală. 

4. Liceul „Sever Bocu” crede în crearea unui climat care să încurajeze elevii să-şi dezvolte potenţialul şi să respecte demnitatea umană. 

    

 
 

 

 

 



 

 

  

 

SCURTĂ INTRODUCERE DESPRE ŞCOALĂ 

 

 

 

 

 Lipova este situată în regiunea de Vest a României într-o zonă cu puternică rezonanţă culturală şi istorică, are o poziţie geografică 

strategică ca poartă de intrare în ţară dinspre Europa occidentală. Liceul „Sever Bocu”  pregăteşte forţă de muncă pentru  sectorul servicii – 

tehnician în activități economice și comerciale, resurse naturale și protecția mediului – tehnician agromontan şi științe ale naturii filiera teoretică, 

asigurând nevoile de personal calificat pentru mai multe societăţi comerciale din judeţul Arad, în special zona Lipova și absolvenți  ce se pot 

orienta spre  alte domenii de activitate sau învățământ superior cu o gamă largă de specializări. Oferta mai mare pe piața muncii în domeniul  

serviciilor, interesul mare manifestat de elevi pentru pregătirea în acest profil, cât și tradiția liceului în acest domeniu justifică forma de 

învăţământ economic și comercial. Opțiunea elevilor pentru liceu teoretic, în special  pregătirea în domeniul chimiei și biologiei pentru elevii 

care urmează scoli postliceale sau chiar facultați în domeniu explică existența profilului teoretic – matematică și științe ale naturii. 

Scăderea numărului de elevi din ciclul gimnazial din ultimii ani a determinat scăderea considerabilă a numărului de elevi din cadrul 

liceului, motiv pentru care am considerat că este oportună o reorientare a planului de dezvoltare instituțională și spre alte nivele de studiu, 

deoarece numărul claselor de liceu din zonă este mare comparativ cu numărul absolvenților de clasa a-VIII-a din regiunea Lipova. Existența unui 

excedent de spațiu în cadrul unității, și sprijinul primăriei în acest sens ne-a determinat să ne propunem dezvoltarea învățământului gimnazial și 

o creștere a calității învățământului din cadrul unității noastre cât și la nivel de oraș prin existența unei concurențe loiale între cele două licee ale 

orașului precum și echilibrarea numărului de elevi în cele două unități școlare.   

 

 

 



 

 

  

                                                                            Repere istorice 

 

La 1 august 1892 a început construcția unității școlare, iar la 21 august 1893 s-a terminat construcţia edificiului şcolar (partea dinspre 

Mureş). Noua aripă, perpendiculară cu frontal (partea nord – estică a clădirii de azi) s-a terminat de construit în luna septembrie 1909; în total 30 

de săli pentru activitate şcolară(16 săli în 1893 şi 14 săli în 1909). Clădirea internatului s-a făcut din fondurile Ministerului Instrucţiunii Publice. 

Urmărind în timp, de la înfiinţare şi până azi şcolile care au funcţionat în localul liceului nostru sunt: 

Şcoala medie civilă de băieţi – (Cu limba de predare maghiară) funcţionează între anii  

1874 – 1919. 

Şcoala Comercială medie (Cu limba de predare maghiară) funcţionează paralel cu şcoala medie civilă între anii 1887(Anul înfiinţării) – 1919. 

După primul război mondial, la 20 iunie 1919, autorităţile române preiau edificiul şcolar şi bunurile şcolii şi pregătesc deschiderea anului 

şcolar 1919/1920. La 1 octombrie 1919 se face deschiderea festivă a anului de învăţământ iar în 2 octombrie încep cursurile, în limba de predare 

ROMÂNĂ. 

Clădirea internatului s-a făcut din fondurile Ministerului Instrucţiunii Publice. 

Construcţia a început în anii 1924 şi a durat până în anul 1926. Lucrările interioare au 

continuat până în anul 1929 – iar lucrările exterioare de finisaj – au fost executate în anii 1936 şi 1937. Astfel după 55 de ani de la înfinţarea 

învăţământului mediu în Lipova, s-a dat în folosinţă internatul de băieţi. 

Şcoala medie civilă pentru băieţi şi fete – cu limba de predare română ia fiinţă în anul 1919. În anul 1923 această şcoală se desparte în două. 

Şcoala medie civilă pentru băieţi şi scoala medie civilă pentru fete. Ambele şcoli funcţionează până în anul 1928. 

Gimnaziul pentru băieţi şi Gimnaziul pentru fete – funcţionează paralel până în anul 1934. 

Gimnaziul mixt – ia fiinţă în anul şcolar 1934 – 1935 – prin contopirea celor două gimnazii de băieţi şi fete. Din anul şcolar 1936 – 1937 

gimnaziul mixt funcţionează în lichidare – sub conducerea liceului comercial. 

Liceul Comercial – ia fiinţă în anul şcolar 1936 – 1937 şi funcţionează până în anul 

1948. Cursul inferior – clasele I-IV era mixt, iar clasele V-VIII – cursul superior era 

frecventa tnumai de băieţi. 

Gimnaziul Unic (Mixt) – funcţionează între anii 1945 – 1948. 

Şcoala tehnică de administraţie – economică mixtă – funcţionează între anii 1948 – 1952.  

Şcoala medie tehnică horticolă mixtă româno-germană – la fiinţă în anul şcolar 1950 – 1951 şi funcţionează, până la sfârşitul anului şcolar 

1954 – 1955 – cu ultimele clase în 

lichidare. 

Centrul Şcolar Agricol – ia fiinţă în anul şcolar 1955 – 1956 cu următoarele specialităţi: 

‐ Şcoala profesională de ucenici agricoli 



 

 

  

‐ Şcoala profesională de ucenici legumicoli 

‐ Şcoala profesională de ucenici ameloraţiuni agricole 

‐ Şcoala profesională de ucenici horticoli 

Între anii 1955 – 1960 în cadrul Centrului Şcolar Agricol a funcţionat şi Şcoala tehnică de hidroamelioraţii(postliceală). 

Între anii şcolar 1962/63 şi 1963/64 – funcţionează tot în cadrul Centrului Şcolar Agricol „Şcoala tehnică de maiştri horticoli”(cu durata de 2 

ani). 

În anul şcolar 1962/63 – ca urmare a lichidărilor şcolilor profesionale de ucenici 

agricoli – în cadrul Centrului Şcolar Agricol ia fiinţă „Şcoala Tehnică Agricolă” cu următoarele specialităţi: agricultură, horticultură şi 

contabilitate agricolă. Specialitatea 

agricultură şi horticultură s-a lichidat în anul şcolar 1964/65 – rămânând în continuare să 

funcţioneze numai specialitatea „Contabilitate agricolă”. Şcoala Tehnică de Contabilitate 

agricolă s-a lichidat în anul şcolar 1968/69. 

Liceul Agricol - În baza legii nr. 2/1966 şi a Hotarârii Consiliului de Miniştrii nr. 

1378/1966 şi adresa nr. 59075/1966 a Ministerului Învăţământului, comunicat şcolii de către 

Consiliul Superior al Agriculturii – Direcţia Generală a Învăţământului şi Propagandei Agricole nr. 107207 din 1 iunie 1966 se înfiinţează Liceul 

Agricol din Lipova cu specialitatea „Contabilitate şi merceologie agricolă” (Cu durata de învăţământ de 4 ani) începând cu anul şcolar 1966 – 

1967. 

Liceul Agroindustrial - începând cu anul şcolar 1977/1978 şi pregăteşte elevi în 

meseriile contabil, planificator, statistician pentru agricultură, agronom mecanizator, veterinar, zootehnist. Pe lângă liceu funcţionează şi Şcoala 

profesională de industrie alimentară cu meseria – preparator produse din carne. Apoi după revoluţia din 1989 devine: Grup Şcolar Agricol 

Grup Şcolar Agricol - funcţionează sub această denumire în perioada 1991-2000, 

când pregăteşte elevi în meseriile: contabil, planificator, statistician, veterinar, agronom, agent protecţia plantelor. Grupul şcolar cuprindea şi o 

şcoală profesională de industrie alimentară precum şi o şcoală postliceală (1995-2000) cu specializarea contabil pentru comerţ. 

Începând cu anul şcolar 1999-2000 având în vedere reforma din învăţământ şi noul 

nomenclator al meseriilor, liceul pregăteşte elevi în următoarele specializări: tehnician în 

activităţi financiare şi comerciale, tehnician în silvicultură, tehnician veterinar, şi absolvenţi ai filierei teoretice specializarea biologie-chimie, 

şcoala profesională – vânzător de mărfuri 

alimentare şi nealimentare. 

În anul 2000, MEN aprobă denumirea de Grup Şcolar „Sever Bocu”. Urmează o perioadă cu modificări majore pe piaţa muncii, ceea ce 

a determinat şi modificarea ofertei şcolare în ce priveşte pregătirea meseriilor, astfel în 2006 finalizează studiile ultima clasă cu specializarea 

tehnician veterinar, deşi liceul avea tradiţie în pregătirea acestei meserii în zona de vest a ţării oferta pe piaţa muncii în această meserie aproape a 



 

 

  

dispărut, la fel s-a întâmplat cu meseriile tehnician în silvicultură, ultima promoţie a absolvit studiile în 2009, tehnician agronom 2001, tehnician 

ecolog şi protecţia mediului a existat în perioada 2004-2007. 

În anul 2003 în locul şcolilor profesionale se înfiinţează Şcoala de Arte şi Meserii cu durata de doi ani, care a permis absolvenţilor să-şi 

continue studiile la liceu după finalizarea unui an de completare care echivala studiile clasei a-X-a de liceu, astfel au apărut clasele de liceu rută 

progresivă, la absolvirea cărora elevii puteau susţine examenul de bacalaureat. În școală exista o singură clasă din această formă de şcolarizare 

clasa a- XIII –a Tehnician în activităţi de comerţ. 

Începând cu anul şcolar 2012-2013 străvechiul liceu comercial poartă denumirea de Liceul „Sever Bocu” Lipova cu următoarele clase: 

Învățământ preșcolar 12 grupe 

Gimnaziu: clasa a-Va - a-VIIIa. 

Filiera teoretică: Profil Real – Specializarea ştiinţe ale naturii 

Filiera tehnologică : Profil Servicii - Domeniul pregătirii de bază - Comerţ - 

calificarea profesională: tehnician în activităţi de comerţ 

Filiera tehnologică : Profil Servicii - Domeniul pregătirii de bază – Economic 

calificare profesională - tehnician în activităţi economice 

Filiera tehnologică : Profil resurse naturale şi protecţia mediului – Domeniul de pregătire - Agricultură - calificare profesională - tehnician 

agromontan – învățământ seral. 

Posibilităţi de inserţie profesională 

♦ tehnician in activităţi economice, în urma absolvirii liceului economic și a examenului certificare a competenţelor profesionale; 

♦ tehnician în activități de comerţ în urma absolvirii profilului şi a examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru nivelul 

I de calificare; 

♦ școală profesională, specializarea comerț-vânzător; 
 

♦ tehnician agromontan în urma absolvirii ciclului superior al liceului seral, adică a XII-a şi a examenului de certificare a competenţelor 

profesionale. 

♦ Absolvenți profil real specializarea matematică și științele naturii – cu posibilitatea de specializare în domenii variate după absolvirea 

liceului urmând învățământul universitar. 

 

 Planul de şcolarizare cuprinde nivele de pregătire prin liceu tehnologic, cursuri de zi și învățământ profesional, învățământ profesional. 

Oferta de pregătire profesională este adaptată la schimbările structurale marcate, în principal, de industria în proces de restructurare, în paralel cu 

creşterea ponderii serviciilor. Calificările pentru care şcoala noastră oferă pregătire sunt în domenii în care acoperirea este insuficientă faţă de 

nevoile agenţilor economici pe plan local, regional, naţional şi internaţional. 

 



 

 

  

CADRUL EUROPEAN- OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI 
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020: 

 
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020, în raport cu care România are asumate 

țintele de mai jos:  

 
 
 



 

 

  

 

 
2. Cele șase ținte strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt 1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să 

participe la programele de învățare de-a lungul vieții;  
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 

15%;  
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit  învățământul terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar trebui să fie sub 10 %;  
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să 

beneficieze de educație preșcolară;  
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională 

cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010.  

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, 

progresul înregistrat de România se poate urmări din tabelele de mai jos, împreună cu nevoile care decurg din angajamentele de a ne alinia la 

obiectivele europene.  
Numărul și ponderea absolvenților de învățământ superior a crescut în perioada 2002-2017, însă este la distanță de 13,3 puncte procentuale față 

de ținta EU de 40%, cu valoarea de 26,3 % în 2017, relativ aproepe de ținta 2020 asumată de România până în 2020. 

 



 

 

  

 
 
Situația României în comparație cu alte state membre ale UE, arată astfel: 
 



 

 

  

 
 
Indicatorul Rata de părăsire timpurie a şcolii arată o evoluție oscilanță, cu tendință de descreștere, însă se păstrează cu mult pește media europeană, cu 

situație similară fiind înregistrată și Spania: 



 

 

  

 



 

 

  

           5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul elevilor înscriși în învățământul secundar 

superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în România, față de media UE-28 de 48,1%8, demonstrează importanța formării profesionale inițiale pentru 

piața muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 

56,3% în 2015. 

          Concluziile Consiliului European din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale ("ET 2020") CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, REAMINTIND aprobarea de către Consiliul European de la Barcelona 

din martie 2002 a programului de lucru "Educaţie şi formare 2010" care – în contextul Strategiei de la Lisabona – a stabilit pentru prima dată un 

cadru solid pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării, pe baza unor obiective comune, scopul principal fiind de sprijinire a 

ameliorării sistemelor naţionale de educaţie şi formare prin elaborarea unor instrumente complementare la nivel UE, învăţare reciprocă şi schimb 

de bune practici prin metoda deschisă de coordonare; şi recunoscând cooperarea în cadrul programului de lucru menţionat anterior, inclusiv 

procesul de la Copenhaga şi iniţiativele din contextul procesului de la Bologna, au determinat realizarea unor progrese semnificative – în special 

în sprijinul reformelor naţionale privind învăţarea de-a lungul vieţii, modernizarea învăţământului superior şi dezvoltarea instrumentelor 

europene comune care promovează calitatea, transparenţa şi mobilitatea – dar că acele provocări substanţiale sunt încă de actualitate, dacă 

Europa doreşte să îşi împlinească ambiţia de a deveni cea mai competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere la nivel mondial; 

evidențiază că educaţia şi formarea joacă un rol crucial în soluţionarea multor provocări socioeconomice, demografice, de mediu şi tehnologice 

cu care se confruntă Europa şi cetăţenii săi în prezent şi în anii ce vor urma.  

 Investiţia eficientă în capitalul uman prin sisteme de educaţie şi formare reprezintă o componentă esenţială a strategiei Europei pentru a 

asigura niveluri înalte de creştere economică durabilă, bazată pe cunoaştere, şi de ocupare a forţei de muncă, ce reprezintă esenţa strategiei de la 

Lisabona, promovând în acelaşi timp împlinirea pe plan personal, coeziunea socială şi cetăţenia activă. Recunoaște că  educaţia şi formarea au 

adus o contribuţie substanţială în sensul atingerii obiectivelor pe termen lung ale strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea 

forţei de muncă. Anticipând evoluţiile viitoare ale acestui proces, ar trebui, prin urmare, să fie menţinute eforturile pentru a asigura faptul că 

educaţia şi formarea rămân puternic ancorate în strategia mai largă. Este, de asemenea, esenţial să se menţină caracterul suficient de flexibil al 

cadrului cooperării europene pentru a răspunde atât provocărilor curente cât şi viitoare, inclusiv celor rezultând din orice nouă strategie după 

anul 2010. Ia notă cu interes de Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 

Comitetul Regiunilor. Un cadru strategic actualizat pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale; Convine că:  

1. În perioada până în anul 2020, scopul principal al cooperării europene ar trebui să fie sprijinirea dezvoltării în continuare a sistemelor 

de educaţie şi formare în statele membre care au drept scop asigurarea: (a) împlinirii pe plan personal, social şi profesional a tuturor cetăţenilor; 

(b) a prosperităţii economice durabile şi a capacităţii de integrare profesională, cu promovarea valorilor democratice, a coeziunii sociale, a 

cetăţeniei active şi a dialogului intercultural. 

 2. Astfel de obiective ar trebui să fie privite într-o perspectivă globală. Statele membre recunosc importanţa deschiderii către lume în 

general ca o condiţie prealabilă pentru evoluţia globală şi prosperitatea care – prin asigurarea unei educaţii, formări şi a unor posibilităţi de 



 

 

  

cercetare excelente şi atractive – vor ajuta Uniunea Europeană să îşi atingă obiectivul de a deveni o economie de prim rang la nivel mondial 

bazată pe cunoaştere.  

3. Cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării pentru perioada până în 2020 ar trebui să fie instituită în contextul unui cadru 

strategic care să cuprindă sistemele de educaţie şi formare ca un întreg, în perspectiva învăţării de-a lungul vieţii. Într-adevăr, învăţarea de-a 

lungul vieţii ar trebui să fie privită drept un principiu fundamental pentru întregul cadru, care este proiectat să acopere învăţarea în toate 

contextele – fie formale, non-formale sau informale – şi la toate nivelurile: de la educaţia pentru preşcolari şi şcoli până la învăţământul superior, 

educaţia şi formarea profesională şi învăţământul pentru adulţi. În special, cadrul ar trebui să abordeze următoarele patru obiective strategice 

(detaliate în continuare):  

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

 • Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării; 

 • Promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active; 

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

4. Monitorizarea periodică a progreselor în direcţia unui obiectiv propus asigură o contribuţie esenţială în direcţia realizării de politici pe 

baza unor elemente concrete. Obiectivele strategice evidenţiate anterior ar trebui să fie însoţite, în consecinţă, în perioada 2010-2020 de 

indicatori şi niveluri de referinţă pentru performanţa medie europeană ("criterii de referinţă europene"). Pe baza criteriilor de referinţă existente, 

acestea vor contribui la cuantificarea, la nivel european, a progreselor globale realizate şi vor arăta ceea ce s-a obţinut. „Educaţie şi formare 

2020” (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza 

predecesorului său, programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele 

membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare 

ciclu de lucruperiodic. Sursa: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_ro. 

 
 
 

PRIORITĂŢI NAŢIONALE 

Dintre priorităţile naţionale care se vor axa pe îmbunătăţirea actului educaţional din fiecare clasă, laborator, sala de sport, astfel încât 

elevii să devină adevăraţii beneficiari ai eforturilor umane şi financiare coordonate de unităţile abilitate şi responsabile, amintim următoarele : 

• Sporirea accesului tuturor copiilor la o educație de calitate 

• Creșterea ratei de succes școlar 

• Creșterea participării la educație: monitorizarea participării școlare, reducerea 

absenteismului, prevenirea și combaterea abandonului școlar 



 

 

  

• Creșterea calității activităților educaționale 

• Ameliorarea rezultatelor școlare și, ca o consecință, a celor obținute la examenele naționale 

• Municipiul Arad  

• - S-a elaborat Strategia privind dezvoltarea învățământului preuniversitar din Municipiul Arad, pentru perioada 2016-2025, finalizată în 

iunie 2016, asumtă de către primăria Municipiului Arad în vederea implementării. Procesul de elaborare a cuprins evenimente de largă 

consultare a factorilor de interes. Din intoducere reținem următoarele intenții: „Acest document prezintă strategia privind dezvoltarea 

învățământului preuniversitar din municipiul Arad, în perioada 2016-2025. Strategia privind dezvoltarea învățământului preuniversitar 

din municipiul Arad vizează reperele strategice de dezvoltare pe o perioadă de 10 ani și pune la dispoziția actorilor locali instrumente de 

lucru care să permită dezvoltarea, promovarea și implementarea unor proiecte care vor facilita dezvoltarea sustenabilă a învățământului 

preuniversitar arădean, pe termen scurt, mediu și lung. Viziunea: Învățământul preuniversitar din municipiul Arad va deveni un 

învățământ modern, adaptat și orientat către nevoile societății, în acord cu tendințele înregistrate în domeniul educațional la nivel național 

și internațional. În viziunea acestei strategii, Primăria Municipiului Arad și Consiliul local vor fi principalii catalizatori în armonizarea 

nevoilor identificate și transferul de informații către alte domenii sectoriale, de ceea ce reflectă o atitudine realistă și responsabilă, 

orientată către nevoile comunității locale. Prioritățile stabilite în acest document vor permite analizarea, elaborarea și evaluarea 

inițiativelor relevante la nivel local, necesare pentru ca aceasta să devină operațională și să conducă la atingerea obiectivului general 

propus: Eficientizarea rețelei învățământului preuniversitar din Municipiul Arad, în vederea promovării unui învățământ orientat pe 

valori, creativitate, dobândire de cunoștințe, competențe și abilități diverse”. Printre partenerii în elaborarea acestei strategii se numără și 

CLDPS Arad. Un aspect inovativ este Anexa prin Harta interactivă a unităților de învățământ din municipiul Arad. Pentru implmentare 

sunt definite indicatori, institutii și parteneriate responsabile, termene și modalități de monitorizare. PLAI al județului Arad este 

considerat dorument de referință, menționat în bibliografie. 

Orizont 2020 - termen mediu  

- Obiectiv national - Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor 

în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. Încadrarea cercetării româneşti în fluxul 

principal al evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative; apariţia unor centre de excelenţă cu impact 

Orizont 2030- termen lung 

-  Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională din România la nivelul performanţelor superioare din UE; 

apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite 

din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi. Statornicirea principalelor elemente ale societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere; 

contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile. 

 

 

 



 

 

  

 

 

CADRUL NAȚIONAL- OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI  

 

Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic(IPT) are caracter naţional şi este realizată în 

raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene. Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în 

cresterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi 

cunoastere, participativă şi incluzivă. Aspectelor mai sus menţionate le adăugăm provocările generate de fenomenul rapid al îmbătrânirii 

demografice, al fluxurilor migraţiei externe ceea ce ne conduce la concluzia că IPT va fi sistematic solicitat să răspundă unor nevoi, de cele mai 

multe ori imediate, ale angajatorilor din România. Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al 

educaţiei: economic şi social. Prin urmare IPT nu poate răspunde, în sens restrâns, cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să 

asigure pregătirea pentru o carieră de succes care presupune integrare socio - profesională. În aceste condiţii învăţământul profesional şi tehnic 

Liceul „Sever Bocu” Lipova Planul de Acţiune al Şcolii  trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat 

urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia. Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere 

previzionată a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice pentru o planificare performantă. Planificarea 

strategică a ofertei IPT se realizează prin următoarele documente: - Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) – realizat la nivel 

regional. - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) – realizat la nivel judeţean. - Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) – realizat de 

unitatea de învăţământ la nivelul comunităţii. 

 Sursa PRAI Educaţia este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă şi priveşte modelarea multidimensională şi anticipativă a 

factorului uman. Consecutiv, începând cu anul 1998, Ministerul Educaţiei şi-a asumat rolul atribuit prin Programele de Guvernare şi, ţinând cont 

de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională, şi-a dezvoltat şi adaptat politicile. Astfel, conceptele de calitate, 

eficienţă, echitate şi deschiderea sistemului de educaţie către alte sisteme (economic, social, cultural etc.) au devenit fundamente pentru politicile 

în domeniu din România, cu scopul de a oferi tuturor cetăţenilor oportunităţi de a învăţa oricând, oriunde şi în ce mod alege fiecare. În ultimii 

ani, diminuarea abandonului şcolar, menţinerea cât mai mult a indivizilor în sistemul de educaţie şi adaptarea sistemului de învăţământ la 

cerinţele pieţei muncii, pentru a evita „producerea” de viitori şomeri, au constituit priorităţi ale reformei sistemului de educaţie românesc. În 

ceea ce priveşte accesul egal şi echitabil la educaţie, sunt de relevat următoarele obiective urmărite cu consecvenţă de Ministerul Educaţiei:  

• asigurarea accesului egal şi universal la învăţământul obligatoriu;  

•creşterea şanselor de succes şcolar pentru copiii/tinerii din zonele şi segmentele sociale defavorizate (mediul rural, copiii/tinerii de etnie 

rromă, cu CES, marginalizaţi sau în situaţie de sărăcie severă);  

• creşterea oportunităţilor de participare şcolară şi de formare profesională pentru categoriile defavorizate, asigurarea unei educaţii de 

calitate pentru toţi; 

 •profesionalizarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu, în vederea inserţiei efective pe piaţa muncii;  



 

 

  

• îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de suport pentru persoanele/copiii cu nevoi speciale de educaţie; Liceul „Sever Bocu” Lipova 

Planul de Acţiune al Şcolii,  extinderea principiului educaţiei incluzive, prin creşterea participării la învăţământul de masă. În ciuda tuturor 

problemelor cu care se confruntă sistemul educaţional românesc, acesta are un nivel calitativ bun, generând rezultate bune în cadrul 

competiţiilor/concursurilor internaţionale la diferite discipline. Cu toate acestea, rezultatele la testele internaţionale de tip PISA sau TIMSS nu 

sunt la fel de bune precum cele de la olimpiadele de matematică, informatică sau ştiinţe, spre exemplu. Acest lucru ne conduce la concluzia că, 

pe de o parte, calitatea predării nu este aceeaşi pentru toţi copiii şi, pe de altă parte, sistemul acordă încă mult prea multă importanţă copiilor 

foarte buni şi mai puţină atenţie celor cu rezultate slabe. Ceea ce contează, în ultimă instanţă este calitatea bună a educaţiei oferite tuturor 

copiilor, calitate care poate garanta atât succesul masei de elevi, cât şi a celor mai talentaţi dintre aceştia. În plus, o altă caracteristică este 

tendinţa de a cere aceleaşi performanţe de la toţi copiii, fără a înţelege diferenţele naturale, fireşti care există între ei. Multe cadre didactice cred 

că un copil care înregistrează un eşec şcolar este singurul responsabil pentru acest lucru, ca şi cum nu ar fi fost capabil să corespundă cerinţelor 

şcolii; se consideră, aşadar, că este obligaţia copilului de a se ridica la nivelul cerinţelor şcolii şi de a atinge standardele şcolare. Puţine cadre 

didactice înţeleg şi acceptă faptul că eşecul unui copil este, de asemenea, şi eşecul lor şi faptul că, şcoala este cea care ar trebui să se adapteze la 

nevoile copilului şi nu invers. Unele cadre didactice sunt capabile şi sunt dispuse/dornice să se schimbe şi să se îndrepte către o educaţie centrată 

pe copil, individualizată. Metodologia de evaluare, atât pentru copii/elevi, cât şi pentru cadrele didactice s-a schimbat tocmai pentru a da greutate 

criteriilor privind accesul la educaţie pentru toţii copiii/elevii, a celor privind măsurarea progresului şcolar şi nu a rezultatelor, a celor privind 

crearea unui mediu deschis şi prietenos în şcoală, gata să primească şi să pună în valoare pe fiecare. Evaluarea practicată azi de majoritatea 

cadrelor didactice are, ca prim obiectiv, să surprindă ceea ce ştie elevul şi nu să-l sancţioneze pentru ceea ce nu ştie. Pentru moment, criteriile 

privind rezultatele bune în examene sau concursuri, numărul celor cu rezultate foarte bune prevalează încă, dar, în acelaşi timp, s-au făcut paşi 

pentru schimbarea acestei abordări. În acest context, Ministerul Educaţiei este conştient de faptul că accesul la educaţie este interconectat cu 

incluziunea, anti-discriminarea şi desegregarea şi că este răspunzător pentru a acţiona în consecinţă. 

 Sursa: PLANUL DE ACŢIUNE al Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării pentru asigurarea accesului la educaţie. 

 

             

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE 

 

Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014 – 2020 este documentul cadru pentru politicile în domeniul formării 

profesionale inițiale și continue - considerate factori esențiali ai dezvoltării economiei europene, în contextul globalizării. Strategia formării 

profesionale propune dezvoltarea unui sistem competitiv, care să ofere un răspuns relevant și rapid la cerințele economiei, într-o abordare 

pro-activă și prin măsuri implementate în parteneriate variate.  

Prezentul document stabilește obiective și direcții de acțiune pe termen mediu și lung, astfel încât sistemul de formare profesională 

(VET- vocational education and training) să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale economiei, societăţii şi indivizilor, sporind 

astfel flexibilitatea şi garantând coerenţa întregului sistem. Strategia formării profesionale este dezvoltată în jurul conceptelor cheie de 



 

 

  

 1. RELEVANȚĂ; 

 2. ACCES și PARTICIPARE; 

 3. CALITATE; 

 4. INOVARE și COOPERARE.  

În vederea realizării obiectivelor stabilite va fi necesară schimbarea de paradigmă în definirea planurilor de acțiune sectoriale ale 

sistemului de formare profesională astfel încât în loc de o abordare de tip reactiv la cerințe concrete formulate de beneficiari, sistemul să fie în 

măsură să își planifice dezvoltarea proprie fundamentată pe cerințele economiei prognozate pentru viitor.  

Furnizorii de formare profesională trebuie să îşi adapteze şi să îşi actualizeze permanent oferta de educaţie şi formare profesională, pentru 

a răspunde eficient nevoilor factorilor interesaţi, condiţie esenţială pentru a rămâne competitivi. Dezvoltarea şi reformarea sistemului de formare 

profesională implică un proces de descentralizare menit să conducă la o mai mare apropiere de nevoile reale la nivel regional şi local, precum şi 

să implice actorii locali în definirea ofertei de formare.  

De asemenea, orientarea către o societate bazată pe cunoaștere presupune implicarea sistemului de formare profesională în transpunerea 

în practică a conceptului de învățare pe tot parcursul vieţii Este esențial ca formarea profesională să promoveze în rândul beneficiarilor direcți o 

atitudine pozitivă pentru învățare, să asigure calitatea ofertei de formare si relevanta acesteia în raport cu abilităţile, cunoștințele si nevoile 

persoanei.  

Cooperarea interinstituţională și internațională la diferite nivele este, de asemenea, un element fundamental in dezvoltarea si 

implementarea strategiei formării profesionale. De aceea, pentru a asigura coerenţa şi consistenţa dialogului cu actorii esenţiali, pe de o parte, şi 

între diferitele politici europene, pe de altă parte, este necesară construirea sistematică a oportunităţilor pentru cooperare si dialog, pentru 

schimbul de informaţii şi de opinii.  

                                                                                                               Sursa: PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE – Regiunea Vest 
OBIECTIVELE STRATEGICE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ 2014 – 

2020 

 
Strategia formării profesionale pentru perioada 2014 - 2020 stabileşte patru obiective strategice, realizate prin 17 direcţii de acţiune 

și acțiuni specifice, astfel:  

Obiectivul strategic 1. își propune asigurarea relevanței sistemelor de FP în raport cu cererea și tendințele pieței muncii și exprimă, de 

fapt, filozofia dezvoltărilor în formarea profesională prin care acest sector își aduce o importantă contribuție la dezvoltarea economică locală – 

regională - națională și europeană. Strategia va ţine cont de caracterul regional al dezvoltării economice şi de disparităţile existente în termeni de 

acces şi participare la FPA.  

Obiectivul strategic 2. definește modul în care sistemul de formare profesională se adresează beneficiarilor direcți, fie prin formare 

inițială fie prin formare continuă, de fapt încurajând învățarea de-a lungul întregii vieți. Strategia va încerca să furnizeze un răspuns adecvat la 

nevoile persoanelor, angajatorilor şi comunităţilor în materie de formare profesională de calitate pentru piaţa muncii.Prin direcțiile de acțiune 



 

 

  

aferente acetui obiectiv strategic vizăm o contribuție semnificativă la realizarea obiectivului major al Strategiei EU2020, și anume creșterea ratei 

de ocupare, cu ținta de 75%.  

Obiectivul strategic 3. are în vedere cerințele de asigurare a calității pentru întregul sistem de formare profesională, cerință esențială 

pentru o contribuție recunoscută la creșterea competitivității economiei naționale și europene, care se poate realiza doar prin procese, sisteme și 

mecanisme asigurate din perspectiva calității, într-o abordare armonizată cu sistemele europene de calitate.  

Obiectivul strategic 4. scoate în evidență caracteristicile esențiale ale tuturor acțiunilor din sectorul formării profesionale care, pentru a 

fi eficiente și relevante, este necesar a fi realizate prin cooperare, în cadrul unor parteneriate funcționale la toate nivelurile de acțiune, și cu 

filozofia încurajării creativității și valorizării inovării. Aceste principii sunt prezente și pătrund toate prioritățile de acțiune concrete, însă 

definirea lor în cadrul unui obiectiv distinct va accentua importanța stragegică a acestora în contextul actual.  

 
 

 

 

 

Priorităţi şi obiective stipulate în P.R.A.I. Regiunea de Vest 2014-2020 

 
Obiectiv general: 

Regiunea Vest are scopul de a atinge nivelul PIB pe cap de locuitor şi a calităţii generalea vieţii similare cu regiunile puternice, non-

capitale din Europa Centrală până în 2020. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv general, Regiunea Vest trebuie să devină o regiune: 

- mai productivă - cu o forţă de muncă eficientă şi cu un nivel mai ridicat de inovare atât 

în activitatea de producţie, cât şi la nivel de servicii. Regiunea trebuie să atingă un nivel ridicat de investiţii, un număr mare de întreprinderi şi de 

competenţe, pentru a fi capabilă să concureze la nivel global; 

- o economie puternică - cu oameni receptivi şi întreprinderi capabile să se adapteze 

rapid la schimbări, cu instituţii şi reţele de înaltă performanţă care facilitează creşterea 

economică durabilă; 

- conectată la nou - unde oamenii sunt educaţi, au competenţe adecvate şi relevante 

pentru activitatea lor; 

- un loc plăcut pentru a locui şi lucra - cu o calitate bună a mediului natural şi construit, cu acces egal la servicii de înaltă calitate, cu oportunităţi 

culturale, de agrement, sportive și civice pentru toţi locuitori; 

- coezivă - cu comunităţi locale puternice, sigure şi favorabile incluziunii şi egalităţii de şanse. 



 

 

  

Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 2014–2020, au fost identificate următoarele priorităţi de 

dezvoltare: 

1. Creşterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării şi specializării inteligente; 

2. Dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creşterea productivităţii şi antreprenoriat; 

3. Îmbunătăţirea accesibilităţi şi mobilităţii într-o regiune conectată intern şi internaţional; 

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

5. Promovarea creşterii sustenabile prin eficienţa utilizării resurselor, energii regenerabile şi un management proactiv al situaţiilor de risc; 

6. Încurajarea dezvoltării particularităţilor specifice comunităţilor urbane şi rurale; 

7. Dezvoltarea capacităţii administrative regionale. 

Axa Prioritară 4. Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea calităţii serviciilor în sectoarele educaţie, sănătate şi servicii sociale 

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman din regiune prin creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, incluziune socială şi acces crescut la 

educaţie şi la servicii de sănătate şi sociale de calitate. 

Obiective tematice relevante: 

Obiectiv tematic 1. Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

Obiectiv tematic 2. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

Obiectiv tematic 3. Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 

Justificare: Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un factor cheie privind competitivitatea în Regiunea Vest, iar situaţia capitalului uman se 

dovedeşte a fi esenţială în procesele de dezvoltare economică şi socială. Dezvoltarea capitalului uman include un număr de aspecte inter-

relaţionate: educaţia, piaţa muncii, accesul la servicii sociale şi la serviciile de sănătate.Toate au legătură directă cu oamenii şi este cunoscut   

sustenabilă este în primul rând orientată spre oameni. Nivelul de educaţie şi de sănătate afectează calitatea actuală a vieţii şi a forţei de muncă, 

având astfel impact asupra productivităţii (şi potenţialului de creştere al acesteia). Ocuparea forţei de muncă şi situaţia pieţei muncii şi tendinţele 

acesteia influenţează nu doar creşterea şi dezvoltarea economică, ci şi nivelul şi distribuţia veniturilor, bunăstarea şi inluziunea socială. Atât rata 

şomajului, cât şi cea a ocupării forţei de muncă pot fi afectate de mulţi factori, incluzând educaţia forţei de muncă, lipsa locurilor de muncă 

versus lipsa abilităţilor, sărăcia şi excluziunea socială, schimbări sectoriale/structurale etc. Mai general, promovarea incluziunii active şi 

reducerea sărăciei presupun investiţii în educaţie, instruire şi abilităţi, modernizarea pieţelor muncii, sisteme moderne de servicii sociale şi de 

sănătate, pentru a ajuta oamenii să anticipeze şi să gestioneze schimbarea şi să construiască o societate coezivă. 

Oferta de educaţie şi servicii medicale şi sociale afectează nivelul actual şi viitor al calităţii vieţii populaţiei din regiune. Aceşti factori au în 

egală măsură efect şi asupra atractivităţii regiunii. 

Dacă luăm în considerare faptul că Regiunea Vest ocupă locul doi la nivel naţional în multe domenii, situaţia generală privind educaţia, 

rezultatele formării profesionale şi participarea mla piaţa muncii, serviciile de sănătate şi cele sociale nu se prezintă în cei mai buni termeni. Se 

poate vorbi în Regiunea Vest despre o stare de sănătate precară, excluziune socială, sincope ale pieţei muncii şi ale sistemului educaţional. Toate 

acestea inhibă dezvoltarea societăţii şi a economiei, fiind în acelaşi timp contrare obiectivelor şi valorilor unei regiuni coezive şi incluzive. 



 

 

  

Investiţia în sisteme de educaţie şi formare, anticiparea necesităţilor de competenţe, corelarea ofertei educaţionale cu cererea de forţă de muncă 

şi orientarea în carieră reprezintă factori fundamentali în creşterea productivităţii şi competitivităţii, în accelerarea creşterii economice şi, în 

sfârşit, în creşterea ocupării forţei de muncă. 

Educaţia şi formarea profesională au în comun obiectivul dublu de a contribui la creşterea gradului de ocupare şi la creşterea economică şi de a 

răspunde provocărilor mai extinse de la nivelul societăţii, în special promovarea coeziunii sociale. Ambele ar trebui să ofere tinerilor, precum şi 

adulţilor, oportunităţi atractive şi provocatoare de carieră şi ar trebui să atragă în mod egal bărbaţii şi femeile, persoanele cu un potenţial ridicat 

şi cele care, indiferent din ce motive, se confruntă cu riscul excluderii de pe piaţa forţei de muncă. 

 
Domenii de intervenţie: 

4.1. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie şi formare profesională, precum şi creşterea calităţii acestora 

4.2. Creşterea ocupării forţei de muncă din regiune 

4.3. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea riscului de sărăcie 

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

Operaţiuni orientative / acţiuni Hard: Crearea/ reabilitarea/ extinderea/ modernizarea grădiniţelor 



 

 

  

 Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii educaţionale: învăţământul obligatoriu, liceal şi a campusurilor pre-universitare, inclusiv 

dotarea cu echipamente specifice 

Crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii universitare şi a campusurilor universitare, inclusiv dotarea cu echipamente 

specifice 

Crearea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea centrelor de formare profesională continuă, inclusiv dotarea cu echipamente specifice 

Creşterea nivelului de dotare cu TIC în unităţile de învăţământ şi asigurarea conexiunii la internet. 

Susţinerea accesului la educaţie prin asigurarea facilităţilor de transport pentru elevi/studenţi/profesori, precum şi prin măsuri specifice pentru 

elevii, studenţii şi profesorii cu dizabilităţi (ex: rampe de acces în instituţie, grupuri sanitare adaptate nevoilor specifice, mobilier adecvat, 

material didactic etc.). 

Soft: a) sistemice 

Crearea unui mecanism pentru o evaluare periodică a stadiului infrastructurii educaţionale existente. 

Analiza ofertei educaţioanale în relaţie directă cu cerinţele actuale şi viitoare de pe piaţa muncii şi evaluarea diferenţelor existente la nivelul 

deprinderilor şi al educaţiei 

Crearea unui mecanism permanent care să se ocupe de adaptarea curriculei la nevoile existente pe piaţa muncii 

Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de educaţie de tip “a doua şansă”) 

Dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru persoanele aparţinând 

grupurilor vulnerabile (consiliere, mediere, programe de tip “şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată, etc), inclusiv sprijin 

financiar pentru familiile acestora. 

Măsuri de creştere a siguranţei în şcoli (supravegere video, pază sporită, testarea psihologică a elevilor) şi campanii de prevenire a violenţei în 

şcoli. 

Încurajarea activităţilor extracuriculare care utilizează metode de educaţie nonformală şi informală, în sprijinul acumulării de competenţe cheie. 

Măsuri pentru facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi creşterea calităţii educaţiei preşcolare (0-6 ani), îndeosebi a segmentului 0-3 ani 

Stabilirea unor criterii clare şi transparente de evaluare a perfomanţei şi formularea unor măsuri care să facă posibilă aplicarea lor în regiune 

şi/sau utilizarea unor standarde europene 

Dezvoltarea şi adaptarea ofertelor de formare profesională continuă în conformitate cu 

cerinţele de pe piaţa forţei de muncă.Extinderea cursurilor privind învăţarea pe parcursul întregii vieţii din cadrul Universităţilor. Atragerea 

absolvenţilor cu rezultate bune în sistemul educaţional prin stimularea mobilităţii (cu posibilitatea de încadrare în sistemul privat) şi posibilitatea 

dezvoltării unei cariere în cadrul sistemului educational Finanţarea educaţiei în funcţie de rezultate. Punerea accentului pe materiile creative 

(muzică, arte plastice), sport (inclusiv înot) şi competenţe lingvistice Implementarea unui standard de calitate educaţională regională POLUL DE 

EDUCAŢIE VEST 

b) TIC în educaţie 



 

 

  

Utilizarea noilor tehnici şi a tehnologiilor moderne de predare şi dezvoltarea de către profesori a abilităţilor specifice necesare pentru a putea să 

le pună în aplicare 

Introducerea şi extinderea utilizării TIC în activităţile de predare şi învăţare, management şi planificare în învăţământul preuniversitar 

Promovarea unor metode moderne de învăţare (de exemplu e - learning) 

Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/ instrumentelor software pentru îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale 

c) cadre didactice 

Asigurarea accesului cadrelor didactice la programe de formare profesională continuă, inclusiv stagii de specializare realizate în cadrul firmelor 

şi evaluarea periodică a competenţelor acestora. 

Formarea profesională şi creşterea competenţelor manageriale ale personalului de conducere a unităţilor de învăţământ 

Oferirea de stimulente/ facilităţi pentru cadrele didactice, în vederea localizarii în comunităţi izolate/ slab dezvoltate 

d) parteneriate 

Crearea unor programe pentru o pregătire suplimentară în vederea inserţiei studenţilor pe piaţa forţei de muncă, prin plasarea studenţiilor în 

companii (stagii de practică, stagii de ucenicie, etc). 

Crearea şi promovarea de parteneriate viabile şi funcţionale între şcoli şi mediul de afaceri, în vederea facilitării stagiilor de practică a elevilor în   

firme, adaptării curriculei, sprijin didactic, etc 

Elaborarea şi livrarea în parteneriat cu întreprinderile din regiune a unor module de curriculum pentru învăţământul profesional şi tehnic, care să 

răspundă nevoilor angajatorilor 

Crearea unor parteneriate între şcoli, părinţi şi comunităţi, care să ducă la dimuarea riscului abandonului şcolar 

e) orientare şi consiliere 

Informarea, orientarea şi consilierea elevilor în etapele de trecere de la un nivel educaţional la altul, în funcţie de aptitudinile şi abilităţile  

acestora, capacitatea de învăţare şi piaţa forţei de muncă 

Organizarea de campanii de conştientizare, precum şi furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pentru copiii şi părinţii copiilor 

expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii 

Domeniul de intervenţie 4.2. Creşterea ocupării forţei de muncă din regiune 

Obiectiv Specific 

Crearea unei pieţe a forţei de muncă regionale moderne, flexibile şi inclusive, precum şi pregătirea resurselor umane pentru modificări 

structurale 

Domeniul de intervenţie 4.3. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea riscului de sărăcie 

Obiectiv Specific 

Creşterea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile şi persoanelor din comunităţile defavorizate şi asigurarea accesului la servicii sociale de calitate, 

adaptate nevoilor beneficiarilor. 

 



 

 

  

Domeniul de intervenţie 

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

Obiectiv Specific 

Crearea la nivelul Regiunii Vest a unui sistem medical eficient, care funcţionează înfavoarea pacienţilor, contribuind la îmbunătăţirea stării de 

sănătate a populaţiei. 

Sursa: PRAI 2014-2020. www.adrvest.ro 

 

 

 

 

 

Partea a 2- a – ANALIZA DE NEVOI 
 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN   

          
  

Liceul „Sever Bocu” este plasat în localitatea Lipova, al doilea mare oraş al județului Arad. Ocupă o poziţie centrală, lângă principalele 

unităţi administrative, culturale, comerciale ale oraşului. În cadrul Regiunii de Vest, Liceul „Sever Bocu” Lipova este situat în judeţul Arad, unul 

din cele patru judeţe ce alcătuiesc Regiunea de Vest (Arad, Caras - Severin, Hunedoara, Timiş). Este regiunea cea mai dezvoltată, care face 

legătura spre centrul Europei prin coridoarele transeuropene de circulaţie. Are  cel mai mai mare procent de populaţie urbană 62,2%. Are cea 

mai ridicată valoare a P.I.B.-ului. În schimb, are cel mai mic număr de locuitori, spor natural negativ. Partea de Vest are o agricultură axată pe 

cereale, plante tehnice etc. cu o industrie privată şi investiţii străine, însă în Est (Hunedoara -Deva, Depresiunea Petroşani, Reşiţa) există 

probleme legate de închiderea unor întreprinderi (şomaj, reconversie profesională etc.) Judeţul se caracterizează printr-un spor negativ al 

populaţiei, spor care este dat de diferenţa foarte mare între numărul de născuţi vii şi numărul celor decedaţi într-un an. De asemenea, se mai 

poate urmări şi fenomenul de migraţie externă a populaţiei din regiune. Astfel, majoritatea emigranţilor legali au avut un nivel ridicat de instruire 

şi calificare, au fost tineri, fără diferenţe semnificative de gen, preponderent persoane căsătorite. Dacă este să ne referim la evoluţia populaţiei 

judeţului Arad se poate spune că aceasta se înscrie în trendul general al populaţiei României şi anume unul descrescător. Totuşi, nu scăderea 

numărului populaţiei este aspectul cel mai îngrijorător, ci faptul că acestei evoluţii 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 toate grupele de vârstă analizate au valori sub media naţională 



 

 

  

indiferent de anul pe care îl luăm drept referinţă. Se mai remarcă o scădere constantă a populaţiei cuprinsă în grupa 0-14 ani. În ceea ce priveşte 

evoluţia populaţiei pe sexe, se observă că nu există diferenţe majore în privinţa scăderii populaţiei feminine sau masculine. Populaţia judeţului 

este caracterizată prin faptul că femeile sunt majoritare, este concentrată mai mult în mediul urban, decât în cel rural. Populaţia activă şi în vârstă 

de muncă reprezintă 70,4% din totalul populaţiei, în judeţul Arad. O pondere importantă în cadrul populaţiei judeţului este ocupată şi de 

populaţia de până la 14 ani care reprezintă 14,5%, iar populaţia de peste 65 de ani reprezintă 15,1%. Structura pe principalele grupe de vârstă ale 

populaţiei Anul 2010 Evolutie 2002 - 2010  

-14,5 % sub 15 ani  scădere 13,5 % între 15 -24 ani  scădere 15,3 % între 25 – 34 ani  scădere 21,7 % între 35 – 49 ani  creştere 20 % 

între 50 - 64 ani  creştere 15,1% > de 65 ani  scădere 

 
 SURSA PLAI  

Din analiza structurii populaţiei în funcţie de naţionalitate se poate observa că diversitatea etnică rămâne o caracteristică puternică a 

judeţului. De asemenea, din prisma evoluţiei populaţiei preşcolare şi a celei şcolare se pot observa următoarele evoluţii:  populaţia preşcolară (3-

6 ani) a judeţului Arad se va diminua;  populaţia şcolară angrenată în primul şi al doilea ciclu de educaţie (populaţia din grupa 7-14 ani) va 

cunoaşte o scădere mai accentuată;  populaţia între 15 şi 24 de ani se înscrie şi ea foarte bine în linia de scădere generală a populaţiei judeţului 

(categoria de vârstă cea mai afectată) Domeniile cu perspectivă de dezvoltare din judeţul Arad sunt legate de servicii construcţii şi activităţile 

orizontale conexe, industria de maşini şi echipamente, hoteluri şi restaurante, comerţ, servicii prestate firmelor (transport, depozitare). Distanţat 

de necesităţile care rezultă din cerinţele pieţei muncii, corelarea ofertei educaţionale întâmpină dificultăţi, în ciuda eforturilor făcute, la fiecare 

nivel decizional, pentru găsirea unui echilibru şi a unei cât mai bune satisfaceri a cereri de personal calificat. 



 

 

  

Principale tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă din judeţul Arad sunt:  tendinţa de scădere a populaţiei ocupate;  

creşterea numărului de şomeri înregistraţi şi a femeilor;  creşterea ratei şomajului;  pondere ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate 

industria prelucrătoare şi servicii;  evoluţie constantă de creştere a populaţiei ocupate în servicii (comerţ, transport, depozitare, comunicaţii şi 

tranzacţii imobiliare)  ponderi scăzute în domeniul intermedierii financiare şi hoteluri şi restaurante. (Sursa: PLAI) 
Strategia europeană prevede obiective ambiţioase în privinţa unei dezvoltări sustenabile. Tinerii reprezintă unul dintre motoarele esenţiale 

în atingerea acestor deziderate. De aceea, importanţa educaţiei, a formării profesionale, a integrării pe piaţa muncii devin cruciale în actualul 

context european. În prezent, un mare număr de tineri părăsesc şcoala prematur, crescând riscul de a nu îşi găsi un loc de muncă şi generând 

astfel mari costuri sociale  şi  economice.   

Pe fondul potenţialului de dezvoltare pe care îl are Regiunea de Vest şi în conformitate cu strategia de dezvoltare a judeţului Arad, se 

desprinde nevoia diversificării activităţilor economice în domeniul comerţ-servicii, ceea ce presupune implicarea şcolii în formarea profesională 

a tinerilor pentru calificări în aceste domenii. În ultimii ani, cifra de afaceri în domeniul serviciilor s-a aflat într-o continuă creştere. 

Analiza mediului extern are la bază: 

 Analiza mediului economic 

 Tendinţele demografice 

 Tendinţele privind populaţia şcolară 

 Tendinţele ocupaţionale. 

 

Analiza mediului economic. 

  

Judeţul Arad dispune de o economie echilibrată, principalele sectoare de activitateproductivă fiind agricultura şi industria. 

Cu o tradiţie importantă, industrială şi comercială, Aradul reuşeşte să se situeze printre cele mai prospere oraşe din România 

postrevoluţionară datorită importantelor investiţii autohtone şi străine. Principalele ramuri industriale sunt: vagoane marfă şi de călători, industria 

de confecţii şi textile, industria alimentară, mobilă şi accesorii pentru mobilă, componente pentru industria auto, componente electronice, 

contoare, încălţăminte. (PLAI 2013-2020) 

La nivel regional, Regiunea Vest a adus în centrul atenţiei învăţământul profesional şi tehnic, promovând în Planul de Dezvoltare 

Regională dezvoltarea acestei forme de învăţământ ca obiectiv strategic. Astfel, în strategia Regiunii Vest, aprobată de Consiliul de Dezvoltare 

Regională Vest, a fost formulată ca prioritate: adaptarea competenţelor angajaţilor la cerinţe în continuă schimbare, în cadrul calificării pe care o 

deţin sau pentru o nouă calificare. 

            

           Concluzii: 

 Analiza mediului economic prefigurează argumente privind creşterea pe piaţa muncii a necesarului de personal calificat în domeniul serviciilor; 

se estimează creşterea cererii pentru nivelul 3 şi 4 de calificare şi pentru cursurile de formare a adulţilor. 



 

 

  

  Numărul firmelor înregistrate la Camera de Comerţ este în continuă creştere; 

 La nivelul judeţului Arad, ponderea cea mai mare o au microîntreprinderile şi I.M.M.-urile. 

Apar firme noi care necesită o forţă de muncă aferentă domeniilor prioritare în care pregătim elevi. 

Din punctul de vedere al turismului, judeţul dispune de un potenţial turistic foarte ridicat. 

Implicaţiile pentru învăţământul promovat de Liceul „Sever Bocu” Lipova: 

 Din punctul de vedere al calificărilor şi curriculumului se impune aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională şi 

adaptarea la cerinţele pieţei prin curriculum de dezvoltare locală (CDL); 

 Ponderea crescândă a IMM-urilor reclamă un răspuns adecvat la nevoile specifice ale acestora, de adaptabilitate crescută a forţei de 

muncă la sarcini de lucru diverse prin: 

 Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 

 Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, 

tehnici de vânzări, marketing etc.); 

 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

 Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de competitivitate, se va urmări: 

 Creşterea nivelului de calificare; 

 Importanţa competenţelor cheie; 

 Cunoaşterea limbilor străine; 

 Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de 

exemplu: tehnice şi comerciale, tehnice şi economice, tehnice şi artistice - IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc.; 

 Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE se va asigura: 

 Calitate în pregătirea pentru calificările din domeniul turism şi alimentaţie pe baza 

standardelor de mediu ale UE; 

 Dezvoltarea unor competenţe de mediu, ca parte din pregătirea tehnică generală, 

indiferent de specialitate. 

 Parteneriatul şcoală - agenţi economici trebuie să reflecte diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de 

capital etc.) şi de activităţi producătoare de 

bunuri şi servicii. 

În perspectiva anului 2020 putem concluziona finalităţile aşteptate de la formarea 

profesională iniţială în Regiunea Vest: să asigure dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi la 

nivelul comunităţii, să se adapteze cerinţelor societăţii; să asigure şanse egale de dezvoltare profesională a fiecărui elev în funcţie de opţiunile şi 

potenţialul de învăţare (asigurarea de acces); 

să asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional; 



 

 

  

să asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunităţi de angajare în calificări sau 

ocupaţii oferite de piaţa muncii locală, judeţeană sau naţională, precum şi de continuare a învăţării de-a lungul întregii vieţi active în vederea 

adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere (adaptare şi ocupare – carieră)(Sursa PLAI). 

 Tendinţe demografice 

           Populaţia reprezintă un element esenţial al devenirii umane. Evoluţia populaţiei din 

judeţul Arad relevă faptul că Aradul se înscrie în tendinţa naţională de scădere. Mai concret, în perioada analizată, în Arad avem de-a face cu o 

scădere de 11 % a populaţiei de la 457,1 mii loc. în 2010, la 437,6 mii loc. în anul 2025.  

 Evoluţia populaţiei în judeţul Arad în perioada 2010–2025 (Sursa INS) 

Aspectul cel mai îngrijorător nu este scăderea numărului populaţiei, ci faptul că acestei evoluţii i se asociază o degradare continuă a 

structurii pe vârste. Din analiza pe grupe mari de vârstă, în perioada 2010-2025, se observă că toate grupele de vârstă analizate au valori sub 

media naţională, indiferent de anul pe care îl luăm drept referinţă. Se mai remarcă o scădere constantă a populaţiei cuprinsă în grupa 0-14 ani. 

Sporul natural negativ a determinat scăderea populaţiei, alături de faptul că un număr 

important de persoane au plecat în alte judeţe sau în străinătate pentru o perioadă îndelungată de timp (P.L.A.I.) 

Fenomenul de îmbătrânire demografică se manifestă prin: 

- reduceri de efective din grupa 0-14 ani 

- creşterea efectivelor din grupa de peste 60 de ani 

- reducerea efectivelor în grupa 0-4 ani şi 5-9 ani în judeţul Arad (P.L.A.I.) 

- creşterea efectivelor în grupa 70-74 ani şi 75-79 ani în judeţul Arad (P.L.A.I.) 

Sursa: PLAI 

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei pe sexe, se observă că nu există diferenţe majore în privinţa scăderii populaţiei feminine sau 

masculine. Este vorba despre o proporţie relativ uniformă a celor două sexe: 51,97 % persoane de sex feminin şi 48,03 % de sex masculin. 

Populaţia judeţului este concentrată mai mult în mediul urban (55,1%), decât în cel rural. 

Populaţia activă şi cu vârstă de muncă reprezintă 69,26% din totalul populaţiei, în judeţul Arad. O pondere importantă în cadrul 

populaţiei judeţului este ocupată şi de populaţia de până la 14 ani care reprezintă 15,52%, iar populaţia de peste 65 de ani reprezintă 15,42%. 

Din analiza structurii populaţiei în funcţie de naţionalitate, se poate observa creşterea 

procentului de cetăţeni români de naţionalitate română, diminuarea comunităţilor de maghiari şi germani şi o creştere uşoară a populaţiei de 

rromi. 

Judeţul se caracterizează printr-un spor negativ al populaţiei, spor care este dat de diferenţa foarte mare între numărul de născuţi vii şi 

numărul celor decedaţi într-un an. De asemenea, se mai poate urmări şi fenomenul de migraţiune externă a populaţiei din regiune. 

Astfel, majoritatea emigranţilor legali au avut un nivel ridicat de instruire şi calificare, au fost tineri, fără diferenţe semnificative de gen, 

preponderent persoane căsătorite. 

Concluzii 



 

 

  

 Populaţia cunoaşte o curbă descendentă, în special în municipiul Arad. 

 Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. 

 Creşterea numărului IMM-urilor şi a întreprinderilor mari care se prefigurează a lua 

fiinţă în municipiu, va conduce la creşterea populaţiei ocupate. 

 Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă; 

apare pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină etc.), precum şi de tineri lucrători 

cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală etc.). 

 

Implicaţiile pentru învăţământul promovat de Liceul „Sever Bocu” Lipova: 

 

 Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman; 

 Fenomenul de îmbătrânire demografică, creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani conduce la dezvoltarea unor programe pentru 

nevoi educaţionale specifice (educaţie nonformală); 

 Diversitatea etnică caracteristică judeţului Arad, implică programe de sprijin pentru 

grupurile etnice dezavantajate. 

 

Tendinţe privind populaţia şcolară 

 

           Analizând evoluţia populaţiei preşcolare şi a celei şcolare, se pot observa următoarele: 

 populaţia preşcolară a judeţului va scădea în prima perioadă de prognoză (până în 2015) cu aproximativ 955 persoane, urmând ca în a 

doua perioadă (până în 2020) să avem de-a face cu o scădere de 2326 persoane; 

 populaţia şcolară angrenată în primul şi al doilea ciclu de educaţie (populaţia dingrupa 7 – 14 ani) va cunoaşte o evoluţie diferită: 

astfel, până în 2015, populaţia va scădea cu circa 8 824 de persoane, iar pentru perioada 2015 – 2025 este prevăzută o 

scădere mai mică, de circa 2 601 persoane; 

 populaţia între 15 - 24 de ani se înscrie şi ea foarte bine în linia de scădere generală a populaţiei. Astfel, într-o primă etapă, avem de-a 

face cu o scădere mult mai importantă în jurul a 13383 de persoane până în 2015, iar pentru perioada 2015 –2025, scăderea este mai redusă, 

estimându-se la circa 5890 persoane. 

Per ansamblu, populaţia preşcolară şi cea şcolară vor scădea cu circa 23 162 de persoane până în anul 2015 şi circa 10 808 de persoane 

pentru intervalul 2015-2025. 

Concluzii: 

 Numărul absolvenţilor clasei a VIII-a va scădea, ceea ce va conduce la diminuarea numărului de clase cuprinse în proiectul planurilor 

de şcolarizare în acest interval; 



 

 

  

 Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal, în care se încadrează elevii de liceu: 14-18 ani; 

 Rata abandonului şcolar la nivelul judeţului Arad între începutul clasei a V-a şi sfârşitul clasei a VIII-a este de aproximativ 5%. 

Implicaţiile pentru învăţământul promovat de Liceul „Sever Bocu” Lipova: 

 Proiectul planului de şcolarizare va trebui să aibă în vedere pierderile generate de abandonul şcolar; 

 Optimizarea ofertei, realizată prin: 

 Elaborarea unei oferte cuprinzătoare şi diversificate, înființarea învățământului profesional 

 Promovarea eficientă a ofertei Liceului „Sever Bocu” Lipova 

 

Tendinţe ocupaţionale 

 

În regiune, se constată tendinţe de reducere a ponderii populaţiei ocupate în agricultură, construcţii şi de creştere în industrie şi servicii 

(P.R.A.I.). Ponderea industriei este mult mai ridicată în regiune (31,3%) decât la nivel naţional (P.R.A.I.). În judeţul Arad se constată o creştere a 

populaţiei ocupate în domeniul comerţ - servicii (P.L.A.I.). 

Nivelul educaţional - La nivel regional, ponderea cea mai însemnată în ocupare o deţin persoanele care au absolvit o instituţie de 

învăţământ profesional sau de ucenici, urmate de absolvenţii de învăţământ liceal (P.R.A.I.). La nivelul judeţului Arad, ordinea este următoarea: 

persoane care au absolvit învăţământul gimnazial, urmate de cele care au absolvit învăţământul liceal şi de cele care au absolvit învăţământul 

profesional şi de ucenici (P.L.A.I.) 

Rata de ocupare - Statutul de salariat este preponderent la persoanele ocupate cu vârsta 35-49 de ani şi important la populaţia cu vârsta 

25-34 de ani. Statutul de lucrător familial neremunerat caracteristic unei situaţii precare din punct de vedere al preocupării se regăseşte în cea 

mai mare măsură la grupa de vârstă 50-64 de ani, dar este prezentă şi la populaţia din grupele de vârstă 15-24 sau 25-34 de ani, fapt îngrijorător 

din perspectiva unei ocupări de calitate (P.R.A.I.). 

Şomajul înregistrat în judeţul Arad (PLAI 2013 – 2020) - Evoluţia ratei şomajului în Regiunea Vest s-a menţinut constant, sub rata naţională. 

Concluzii: 

 Tendinţă descrescătoare a ratei de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste la nivel regional şi crescătoare la nivelul judeţului Arad; 

 Tendinţă descrescătoare în dinamica ocupării la nivel regional şi crescătoare la nivelul judeţului Arad; 

 Rata de ocupare mai redusă a femeilor; 

 Rata redusă de angajare a tinerilor aflaţi în şomaj; 

 Rata scăzută de cuprindere în programe de formare profesională a şomerilor; 

 Decalaje semnificative între mediul urban şi rural, privind structura pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate, la nivel judeţean; 

 Deficit de forţă de muncă (balanţă pozitivă) în: construcţii, comerţ, transporturi, depozitare, comunicaţii, hoteluri şi restaurante. 

Implicaţiile pentru învăţământul promovat de Liceul „Sever Bocu” Arad: 

 Rata ridicată a şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă liceul la: 



 

 

  

 Adaptarea ofertei şcolare la nevoile pieţei muncii; 

 Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 

 Parteneriate active cu agenţii economici, agenţiile de ocupare a forţei de muncă, 

 autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor -prioritate permanentă a managementului şcolar. 

 Nevoile de formare continuă în creştere (întreprinderi, salariaţi, şomeri) – oferă oportunitatea unei implicării active ca furnizori de 

formare pentru adulţi, având în vedere: 

 Creşterea nivelului de calificare şi noi competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi; 

 Reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii. 

 Evoluţiile prognozate privind cererea şi oferta pe termen lung  

 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoilede calificare rezultate din prognoză; 

 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare pe termen lung, corelată la toate nivelurile decizionale: regional (P.R.A.I.), 

judeţean (P.L.A.I.), unitate şcolară (P.A.S.). 

 Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue 

 Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban obligă la: 

 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate 

 Implementarea unor măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate 

economic şi social 

Pe baza analizei mediului extern au fost prefigurate nevoile de calificare cuprinse în oferta educaţională a şcolii în anul şcolar 2016-2017. 

Prognoza calificărilor pentru liceul tehnologic până în 2020 în zona Arad (P.L.A.I.) cuprindea în cadrul domeniului Servicii, 

următoarele: 

- tehnician în activităţi economice 

- tehnician în comerţ 

- tehnician agromontan 

Pentru învăţământul profesional de 3 ani, calificările prognozate la nivelul Liceului „Sever Bocu” Lipova sunt: 

- Comerciant-vânzător 

O preocupare permanentă a echipei manageriale o reprezintă colaborarea permanentă a şcolii cu Consiliul reprezentativ al părinţilor şi 

dezvoltarea parteneriatului şcoală– comunitate locală. 

Pe viitor ne propunem să extindem experienţa de bună practică dobândită în anii anteriori, organizând, în continuare, stagii de pregătire 

practică pentru elevi la agenţii economici din zonă, în vederea dobândirii competenţelor cerute. 

 Conform propunerilor, unităţile şcolare vor şcolariza numai în domeniile şi calificărilestabilite în P.L.A.I., ţinând cont de locurile de 

instruire echipate, de posibilităţile de asigurare a resurselor umane, de eliminare a problemelor la nivelul localităţilor. 

Pe termen scurt şi mediu sunt preponderente nevoile de calificare de nivel 3 şi 4 pentrucare forţa de muncă este ieftină. 



 

 

  

Pe termen lung va creşte nevoia de calificare de la nivelul 4, datorită procesului de retehnologizare sau de investiţii în domeniul 

comerţului, turismului şi alimentaţiei. (P.L.A.I.). 

 

 

 

 

 

Priorităţi şi obiective stipulate în P.R.A.I. Regiunea de Vest 2016-2025  
Obiectivul general  

Dezvoltarea și promovarea unei oferte ÎPT cu relevanță regională, adecvată nevoilor imediate ale operatorilor economici și corelată cu 

aspirațiile de realizare a potențialului personal al tinerilor pe parcursul carierei profesionale  

Obiective specifice:  

1. Creșterea gradului de relevanță a ofertei regionale ÎPT la cerințele pieței muncii regionale, pe termen scurt și mediu  

2. Diversificarea ofertei regionale ÎPT pentru o mai buna acoperire a diversității opțiunilor elevilor  

3. Promovarea la nivel regional a ofertei cu relevanță regională, pentru a permite opțiunea bine informată și fundamentată a elevilor  

4. Optimizarea utilizării resurselor aferente ÎPT și atragerea unor surse suplimentare pentru finanțarea unei oferte moderne  

5. Îmbunătățirea capacității de actualizare a competențelor resurselor umane din ÎPT  

 

Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 2015–2025, au fost identificate următoarele priorităţi de dezvoltare:  

1. Relevanță a ofertei regionale ÎPT  

2. Diversificarea ofertei regionale  

3. Relevanță regională a ofertei VET  

4. Utilizarea și atragerea resurselor  

5. Reursele umane din IPT  

Sursa: PRAI 2016-2025 www.adrvest. 
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Analiza mediului intern 

 
În centrul analizei noastre permanente stau grupurile ţintă: elevi, profesori, părinţi punctul de plecare constând în nevoile de pe piaţa 

muncii (vezi Mediul extern) şi a măsurii în care şcoala are resursele necesare pentru a răspunde acestor nevoi. În cadrul şcolii pot fi evidenţiate 

mai multe grupuri de interese, cu statut de echipă, subordonate in totalitate interesului general al scolii. Menţionăm în acest sens pe cel al 

elevilor, profesorilor, părinţilor, managerilor si al reprezentanţilor comunităţii locale. Între aceste echipe există interacţiune şi comunicare 

continuă şi diversificată.  În activitatea de manageriat au fost semnalate şi conflicte cu caracter funcţional între aceste grupuri de interese cu 

statut de echipă, dar acestea s-au rezolvat  prin negociere având în final efecte benefice în atingerea obiectivelor scolii.  

            Analiza mediului intern se bazează pe: 

-Rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori; 

-Raportul anual de evaluare internă al CEAC; 

-Rapoartele anuale întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor; 

-Concluziile întâlnirilor cadrelor didactice la nivelul ariilor curriculare; 

-Datele statistice anuale privind examenele de absolvire, admitere, inserţie profesională etc.; 

-Rezultatele consultărilor elevilor, părinţilor, partenerilor. 

 

Calificări si curriculum 

 

Școala noastră cuprinde învățământ preșcolar, gimnazial și liceal. Învățământul preșcolar destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2,5 ani 

și 6 ani, își desfășoară activitatea în 5 structuri: grădinițele: PN1, PN2, PN3, PN4 și Grădinița cu program prelungit situate în cinci zone diferite 

ale orașului. 

Învățământ gimnazial: clasele V-VIII 

     Învățămâmntul liceal oferă următoarele calificări pentru absolvenţi: 

• prin ruta educaţională liceu tehnologic, învățământ zi, tehnician in activităţi economice,  tehnician în activități de comerț. 

• liceu teoretic,  profil real , specializarea matematică și științele naturii 

Oferta noastră de formare este concretizată în raport cu nevoile de pe piaţa muncii, în raport cu nevoile comunităţii locale, în raport cu 

posibilităţile şcolii şi cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor. În acest sens, curriculum de dezvoltare locală este orientat spre activitatea de protecţia 

consumatorului, organizarea locului de muncă, rezolvări de probleme specifice domeniului de activitate, iar curriculum la decizia școlii vizează 

clasele de la profilul real la care accentul se pune pe o pregătire suplimentară la chimie, biologie în special și matematică fizică.  

Acţiunile întreprinse de scoală pentru alegerea calificărilor sunt: 



 

 

  

• studii de piaţa; 

• analiza pe baza de chestionare privind orientarea şcolara, 

• scrisori de sprijin din partea angajatorilor; 

• consultarea planurilor regionale de acţiune pentru învăţământ – PRAI; 

• consultarea planurilor locale – PLAI 

In stabilirea calificărilor ţinând cont de dotarea materială de care dispune şcoala, de resursele umane şi de mobilitatea profesională 

determinată de dezvoltarea abilităţilor cheie transferabile care vor sprijini procesul de formare continuă, stabilim acţiuni specifice (vezi Planul 

operaţional). 

 Analiza mediului intern prin prisma unor indicatori relevanţi obţinuţi printr-un proces de autoevaluare, care abordează toate 

aspectele referitoare la activitatea şcolii, se prezintă astfel: 

 

 

 

 

Rezultatele anului școlar 2019-2020 
Cele mai importante realizări sunt următoarele: 

- procentul de promovabilitate la evaluarea națională 77,27% 

- procentul de promovabilitate la bacalaureat în ultimii ani  38,46% serie curentă și anterioară 

- menținerea stadadelor de disciplină impuse de regulamentul de ordine interioară;  

- parteneriate educaționale după cum urmează: 

Parteneriat educațional cu Școala Gimnazială Zăbrani,  

Proiect educațional cu Muzeul Orașului Lipova „Cultură și istorie locală” 

Parteneriat de voluntariat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad – compartimentul Case de tip familial Lipova 

Din anul 2008  Liceul „Sever Bocu” Lipova  s-a implicat major in programele și proiectele naționale care vizează reforma în învățământul 

profesional și tehnic: a participat la proiecte naționale de activități extracurriculare și proiecte internaționale.  

În cadrul programului Erasmus+, Liceul „Sever Bocu” Lipova având calitatea de organizație de trimitere în proiectul nr.  2016-1-RO01-KA102-

023279 , cu titlul “Drum deschis către o carieră europeană în domeniul serviciilor ” elevii stagiari si-au efectuat stagiul de practică la organizații 

de primire în Cipru și Portugalia și proiectul nr. 2018-1-RO01-KA102-04 7443, cu titlul „Competențe profesionale la standarde europene” elevii 

stagiarii au efectuat stagiul de practică la modulul „Tranziția de la școală la locul de muncă”la Granada în Spania. Proiectul se desfășoară pe 

perioada a doi ani 2018-2020, datorită contextului epidemiologic s-a prelungit  până în 2021. 

Aceste mobilitati au adus un plus de valoare școlii, elevii noștri au venit  din mobilității mult mai motivati, cu o alta abordare pentru invățătură și 

o mai mare deschidere spre spațiul european si-a realizat planul de scolarizare pentru domeniile economic si comert in proportie de 100%.  



 

 

  

Parteneriat privind socializare copiilor din Centrul de Recuperare pentru Copii Lipova și Grădinița PN2 

Proiect educațional privind promovarea ofertei școlare-consiliere și orientare școlară în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Ștefan Cicio-Pop” 

Conop 

Proiect educațional privind promovarea ofertei școlare-consiliere și orientare școlară în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Bârzava” 

Proiect educațional privind promovarea ofertei școlare-consiliere și orientare școlară în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Teodor Păcățianu” 

Ususău 

Proiect educațional privind promovarea ofertei școlare-consiliere și orientare școlară în parteneriat cu Școala Gimnazială ”patrichie Popescu” 

Bata 

Proiect educațional privind promovarea ofertei școlare-consiliere și orientare școlară în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Păuliș”  

Parteneriat Încheiat cu Centrul Județean de Resurse si Asistență Educațională Arad 

Parteneriat cu Casa Corpului Didactic Arad. 

Parteneriat cu Centrul Școlar Pentru educație inclusive „Alexandru Roșca” Lugoj, jud. Timiș – Proiectul „Prin formă și culoare o șansă pentru 

fiecare” 

Parteneriat cu Mănăstirea Feredeu , jud. Arad  

Parteneriat cu Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici Arad, ISJ Arad, Primăria Lipova,  – în cadrul proiectului „Dăruind un strop de bucurie” – 

activități de voluntariat 

Parteneriat cu Clubul Copiilor Chișinău Criș  -în cadrul proiectului ”Educația nonformală și informală” 

Parteneriat cu Parohia romano-catolică Lipova – Proiectul  „Firimiturile se dăruiesc” proiect de voluntariat 

Parteneriat cu Asociația ofensivă a tinerilor – Proiectul  „Password diversity” 

Parteneriat cu RNPROMSILVA Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului Arad – Proiectul Cunoașterea și protejarea naturii 

Dintre cursurile de formare profesionala din anul școlar 2019-2020: Curs de formare continua în cadrul proiectului CRED – CCD Arad,„ 

Profesorul în online”, „Managementul dezvoltării carierei” Managment instituțional , „Utilizarea platformelor digitale” etc. 
 

 

 

Activităţile extracurriculare în anul școlar 2019-2020 s-au derulat după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Tipul de activitate 

Participanţi 

Nr./Tip 

Data/Perioada/

Locul 

desfăşurării 

Responsabili Parteneri 



 

 

  

1. 
Excursie Lunca 

Mureșului 

Clasa a XI– a A , 

XI-a B 

Clasa a-X-a A și B 

Noiembrie 2019 

Lunca 

Mureșului Arad 

Berzovan Corina, Constantinescu  

Simona, Angheluș Emanuela,  

Vancu Cristina 

 

2. 
Ecologizare- Let*s do it 

Romania 
Clasa V-XII 

Septembrie 

2019 
Angheluș Emanuela  

3. 

„Ziua mondială a 

profesorului” 

-eseuri tematice 

-filme educative 

- artă plastică tematică 

Clasele V-XII 
5 octombrie 

2019 
Roba Simona  

4. 
„Ziua porților deschise” 

Judecătoria Lipova 

Clasele: IX A și B, 

XII B, X A 

25 octombrie 

2019 

Ocneriu Georgeta, Berzovan Corina, 

 Constantinescu S., Angheluș E.,  

Milosav Adrian, Vancu Cristina 

 

5. Balul Bobocilor Clasa a IX-a A  Noiembrie 2019 Roba Simona, Ocneriu Georgeta  

6. 

 Competiții sportive 

Volei – concurs 

interșcolar 

Cupa „Moș Crăciun” la 

tenis de masă 

 

Toate clasele 

Octombrie 

2019- februarie 

2020 

Sala de sport 

Arad și Lipova 

Popa Sergiu  

7.  Excursie Arad 
Clasa a XI A, B și 

Xa și B-a 
Octombrie 2020 

Constantinescu Simona, Vancu Cristina, 

Angheluș Emanuela, Berzovan Corina 
 

9. 
„Ziua mondială a 

drepturilor copilului” 
Clasele IX-XI 20 noiembrie Roba Simona  



 

 

  

10. 
 Activități de voluntariat 

Excursie Feredeu 
Clasa a IX-a C 26.04.18 / 08-14 Angheluș E./Constantinescu S. /Gui F.  

11. 
„Săptămâna fructelor și 

legumelor 
Toate clasele Noiembrie 2019 

Angheluș e., Constantinescu S.,  

Ocneriu Georgeta, Milosav Adrian 
 

12. 
Inaugurarea Firmelor de 

exercitiu 
Clasele XI A ȘI B Noiembrie 2019 

Berzovan Corina,  

Angheluș Emanuela 
 

13. 

„Ziua Naționalăa 

României” – Depunere de 

coroane, Referat 

prezentat de elev 

Costache Maria XII A 

Toate clasele 
29.11 și 

01.12.2019 

Angheluș E., Constantinescu S. și  

Găluțiu Alina 
 

14. Serbarea de „Crăciun” Toate clasele Decembrie 2019 Berzovan Corina  



 

 

  

15. 

 „Eminescu – Luceafărul 

poeziei românești” – 

concurs de eseuri 

Clasele IX A, XA, 15.01.2020 
Vancu Cristina, Miu Ofelia, 

 Dincă Eugen, Angheluș E. 
 

16. 

24 ianuarie – Unirea 

principatelor Române” 

prezentare realizată de 

eleva Sabău Elisaveta 

Clasele a XII-a 23.01.2020 Găluția Alina  

17 

„Mărțișor”- activități de 

confecționare a 

mărțișoarelor 

Clasele V-VIII Martie 2020 Iercoșan Marius  

18 

„Ziua Mondială a 

Sănătății” – desene 

expuse pe facebook-ul 

școlii 

Toate clasele 07 aprilie 2020 Angheluș Emanuel  

19 

Proiect educativ – 

Acțiuni de prevenire a 

consumului de droguri în 

rândul elevilor 

Toate clasele 
14  

Noiembrie 2020 

Angheluș Emanuela, 

Dincă Eugen 

Vancu Cristina, 

Constantinescu 

 



 

 

  

20 Siguranță rutiertă Clasa a V-a A 06 martie 2020 Tusa Corina  

21 

„Obiceuri Pascale” – 

desene tematice postate 

pe facebook-ul școlii 

Toate clasele Aprilie 2020 Toți diriginții  

22 

 Ziua Europei- desene 

tematice postate pe 

facebook-ul școlii 

Toate clasele  
9 mai 2020 

 
Angheluș Emanuela  

23 
„Ziua Copilului” -- 

desene tematice  
Toate clasele 

01. iunie 2020 

  
Angheluș Emanuela  

 

 

 

PREMII 2017-2018 învățământ gimnazial 

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu" - Concursul județean de istorie clasele V-VII- 20 ianuarie 2018 

Premiul III DRĂGĂNESCU DANIELA ESTERA - clasa a VI a A 

 

Mențiune PĂȘCUȚ LIGIA clasa a VI a A 

 



 

 

  

 

 

2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Colegiul de Arte ,,Sabin Drăgoi" Arad – Concursul județean de Arte Crăciun Fericit- ediția 2017 – Vin 

Colindătorii! 

 

Premiul I 

 

MICULIȚ RALUCA cls a –VIII-a 

DRĂGĂNESCU DANIELA cls a –VII-a 

PĂSCUȚ LIGIA cls a –VII-a 

CHELMĂGAN LUISIANA cls a –VIII-a 

Premiul II 

 

LUCUȚA BIANCA cls a –VII-a 

COVACIU MIHAELA cls a –VIII-a 

TRIFAȘ ADELINA cls a –VIII-a 

BĂLU EMANUEL cls a –VIII-a 

POP DAVID cls a –VIII-a 

LINGURAR BIANCA cls a –VIII-a 

Premiul III 

 

CHERCI ADELIN cls a –VII-a 

BOCICU ANA MARIA cls a –VII-a 

3. CJAISJ – Diplomă de participare in cadrul evenimentului ,,Vita Week 2018" 14-18 mai 2018 – prof. Gui -Borz Florin – clasa a Va A 

4. MEN, ISJ ARAD-PRIMĂRIA ORAȘULUI CHIȘINEU-CRIȘ-CLUBUL COPIILOR CHIȘINEU CRIȘ –  

-Cupa Crisius – Concurs Internațional Interdisciplinar ed. a  XXXIXa 4-6 mai 2018  

Premiul II  BOCICU ANA MARIA cls a V-a 

Premiul III BREHA LARISA cls a V-a 

 

5. Primăria Oraşului Lipova, Liceul ,,Atanasie Marinescu", Cercul de geografie- istorie de pe valea Mureşului  

Concurs tematic ,,In ajun de Centenar,,  

 

Premiul II 

BAR RAREŞ cls a –VIII-a 

COVACIU MIHAELA cls a –VIII-a 

Profesori coordonatori ROXIN ANA MAGDALENA  

PETRACOVSCHI LAVINIA  

6. Palatul Copiilor Arad - ,,Bucuria Crăciunului,, ediţia III    14-21 XII 2017  

 



 

 

  

 

Locul III 

STĂNESCU PAUL cls a –VII-a 

DRĂGĂNESCU ESTERA DANIELA   cls a 

–VII-a 

Profesor coordonator IORDACHE CAMELIA  

 

7.      Association ,,Le Pont de l'amitie Salindres –Lipova,, - Concurs de arte plastic 2018 

Locul I COVACIU MIHAELA cls a –VIII-a 

Profesor coordonator IORDACHE CAMELIA  

 

8. MEN, ISJ ARAD, PRIMĂRIA ORAŞULUI CHIŞINEU CRIŞ, CLUBUL COPIILOR CHIŞINEU CRIŞ – CUPA CRISIUS CONCURS 

INTERNAŢIONAL INTERDISCIPLINAR Ediţia a XXXIX 4-6 mai 2018 

Premiul II BOCICU ANA MARIA cls a –VII-a 

Premiul III BREHA LARISA cls a –VII-a 

Profesor coordonator IORDACHE CAMELIA  

 

9. Diplomă CJA ISJ –Participare în cadrul evenimentului ,,Vita Week 2018,, 14-18 mai 2018- profesor Gui-Borz Florin 

 

10. Olimpiada județeană Tehnologii – Păcurar Alin clasa a-XI-a A Premiul III 

                                                              Pustianu Izabela clasa a-XI-a  A Premiul II 

11. Târgul județean al firmelor de exercițiu – Premiul I  secțiunea Comunicare și negociere 

- F.E. Selectro mMobi S.R.L.  coordonator Angheluș Emanuela 

13. Târgul județean al firmelor de exercițiu – Premiul I  secțiunea Tranzacții F.E. Cosmovest S.R.L.  coordonator Berzovan Corina 

14. Târgul județean al firmelor de exercițiu ediția a VI-a Premiul de participare Liceul „Sever  

Bocu” 

AN SCOLAR 2018-2019 

1. Diploma IȘJ Arad .. Locul III – echipa coordonată de prof. Popa Sergiu – volei fete, învățămant gimnazial- 28.01.2019 

2. Diploma IȘJ Arad .. Locul III – echipa coordonată de prof. Popa Sergiu- volei baieti, invatamant gimnazial, 28.01.2019 



 

 

  

3. Diploma locul II -– echipa coordonată de prof. Popa Sergiu la volei fete invatamant liceal, etapa judeteana 27.03.2018 

4. Diploma de merit prof. Berzovan Corina pentru coordonarea elevilor participanti la Concursul de economie ,,Virgil Madgearu,” Ed. A VI a 

organizat de Universitatea ,,Aurel Vlaicu,, din Arad. Facultatea de Științe  Economice in parteneriat cu ISJ Arad 8-9-10 mai 2019 

5. Diploma de merit prof.   Anghelus Emanuela pentru coordonarea elevilor participanti la Concursul de economie ,,Virgil Madgearu,” Ed. A 

VI a organizat de Universitatea ,,Aurel Vlaicu,, din Arad. Facultatea de Științe  Economice in parteneriat cu ISJ Arad 8-9-10 mai 2019 

6. Diploma de merit prof. Constantinescu Simona pentru coordonarea elevilor participanti la Concursul de economie ,,Virgil Madgearu,, Ed. A 

VI a organizat de Universitatea ,,Aurel Vlaicu,, din Arad. Facultatea de Științe  Economice in parteneriat cu ISJ Arad 8-9-10 mai 2019 

7. Diploma de merit prof. Berindei Oviduta  pentru coordonarea elevilor participanti la Concursul de economie ,,Virgil Madgearu,, Ed. A VI a 

organizat de Universitatea ,,Aurel Vlaicu,, din Arad. Facultatea de Științe  Economice in parteneriat cu ISJ Arad 8-9-10 mai 2019 

8. Diploma premiul I – Pustianu Izabela Maria – XII A ; Pacurar Alin Dan XII A; Sabau Elisaveta DorinaXIA, Danciu Maria Magdalena XIA, 

participanti la Concursul de economie ,,Virgil Madgearu,, Ed. A VI a organizat de Universitatea ,,Aurel Vlaicu,, din Arad. Facultatea de 

Științe  Economice in parteneriat cu ISJ Arad 8-9-10 mai 2019 

9. Diploma premiul III – firma de exercitiu ,,Paradisul Copiilor,, SRL DE LA Liceul ,,Sever Bocu” Lipova prof. coord. Anghelus Emanuela, 

sectiunea tinuta, Targul Judetean al Firmelor de exercitiu, ed. a VII a Arad, 1.03.2019 

10. Diploma – Mențiune- elev Costan Geanina și prof. Roba Simona la Concursul International ,,Despre localitatea mea,, 16-17 mai 2019 la 

100 de ani de administratie romaneasca in Arad emisa de: Asociatia Generala a Invatatorilor din Romania, ISJ Arad, Asociatia Cadrelor 

Didactice de etnie Romana din Serbia, Asociatia Cadrelor Didactice de Etnie Romana din Cernauti, Ucraina 

11. Premiul I – Danuletiu Andreea si prof. Roba Simona la Concursul International ,,Despre localitatea mea,, 16-17 mai 2019 la 100 de ani de 

administratie romaneasca in Arad emisa de: Asociatia Generala a Invatatorilor din Romania, ISJ Arad, Asociatia Cadrelor Didactice de etnie 

Romana din Serbia, Asociatia Cadrelor Didactice de Etnie Romana din Cernauti, Ucraina 

12. Diploma Locul III ,,Liceul Sever Bocu” pentru participarea la Cupa Ciresarilor volei,, editia  a XV, MAI 2019 

 

AN SCOLAR 2019-2020 

1. Premiul III – Alexi Nicoleta, clasa XI-A specializarea tehnician în activități economice  eleva olimpiada județeană la Tehnologii, 

coordonotatori prof. Ocneriu Georgeta, Constantinescu Simona, Berzovan Corina 



 

 

  

2. Premiul III -  Volei fete - gimnaziu  Olimpiada nașională a sportului școlar, etapa județeană 

3. Premiul I – Bocicu Ana- Maria clasa a VII-a  Concurs național  de arte plastice în cadrul proiectului  „Prin formă și culoare” 

4. Premiul I Costea Miruna – Ioana clasa a VI-a Concurs de arte plastice 

5. 19 Premii  - concursuri de arte plastice învățământ preșcolar 

 

AN SCOLAR 2020-2021 

1.Premiul III – 28.05.2021 Cupa Cireșarilor – echipa de volei – fete, gimnaziu 

2. Premiul III – 28.05.2021 Cupa Cireșarilor – echipa de volei – băieți, gimnaziu 

 

 

AN SCOLAR 2021-2022 

 

Premiile obtinute de elevii din cadrul Liceului ,,Sever Bocu``  în anul școlar 

2021-2022 

 
1. Prof. Vancu Cristina ( Limba si literatura 

Romana) 

Premiul III - Olimpiada de Limba si Literatura Romana, etapa 

judeteana -Balint Roxana, clasa aVII-a A  

 Mentiune - Olimpiada de Limba si Literatura Romana, Lupu Andreea 

etapa judeteana 

- Mentiune(Olimpiada de Limba si Literatura Romana, etapa 

judeteana)- Hantescu Bogdan, clasa aVI-a A  

- Diploma de participare la Concursul National Transcurricular de 

Lectura si Interpretare,, Ionel Teodoreanu``- Balint Roxana  

- Concursul Comper, Balint Roxana, Lupu Andreea, Onica Andrada, 

Botos Claudia.  

2.  Prof.Dinca Eugen( Limba Engleza) -Premiul II, Olimpiada de Limba Engleza, etapa judeteana-Botos 

Claudia  



 

 

  

- Premiul II, Olimpiada de Limba Engleza, etapa judeteana- Lupu 

Andreea  

-Premiul III, Olimpiada de Limba Engleza, etapa judeteana- Onica 

Andrada  

- Mentiune, Olimpiada de Limba Engleza, etapa judeteana- Manzat 

Razvan  

- Mentiune, Olimpiada de Limba Engleza- Popa Anastasia  

-Mentiune, la etapa judeteana si regionalaHI!TECH-Stefoi Beniamin 

  

 

3. Prof. Lautaru Gabriel(Matematica) -Calificare, Olimpiada de Matematica, etapa judeteana- Lascu Roberta 

4. Prof. Berindei Oviduta( Biologie) -Mentiune, Concursul National,, Zircon``, bio-chimie-Balint Roxana, 

Lupu Andreea, Rujescu Dan 

5. Prof. Iercosan Marius(Educatie Plastica) Premiul I, Concursul international,, Culorile Toamnei)- Balint Roxana 

6. Prof. Sas Emanuel(Religie) -Premiul I, Concursul judetean ,, Hristos in scoala- cunoastere si 

traire``- sectiunea picture religioasa- Bocicu Ana- Maria  

- Premiul II, , Concursul judetean ,, Hristos in scoala- cunoastere si 

traire``- sectiunea picture religioasa- Breha Larisa  

-Premiul II, Concursul judetean ,, Hristos in scoala- cunoastere si 

traire``-sectiunea –Felicitari si decoratiuni de Craciun. 

7. Prof. Popa Sergiu( Educatie fizica si sport) -Locul I, etapa judeteana-Olimpiada Nationala- Volei- Baieti( 

invatamant gimnazial) 

-Locul II, etapa judeteana-Olimpiada Nationala- Volei –

Fete(invatamant liceal)  

- Locul III, etapa judeteana-Olimpiada Nationala- Volei-

Fete(invatamant gimnazial)   

- Locul IV, , etapa judeteana-Olimpiada Nationala- Volei Baieti- 



 

 

  

invatamant liceal  

- Locul II, Olimpiada Nationala- Etapa de Zona- volei baieti-

invatamant gimnazial  

- locul III, ,, Cupa Cireşarilor``- volei fete locul III, ,, Cupa 

Cireşarilor``-volei baieti  

-Locul IIIfaza judeteana la tenis de masa- Miculita Ovidiu si Klepp 

Lucas  

-Locul IV la CROS etapa judeteana- Manzat Razvan si Radut Sonia 

 

 

8. Director Prof. Berzovan Corina( 

Economie) 

-Diploma de Merit- Cocursul de economie-,, Virgil Madgearu``  

9. Prof. Angheluş Emanuela(Economie) -A contribuit la implementarea reformei curriculare 

-Dipolma de Merit - Cocursul de economie-,, Virgil Madgearu``  

-A publicat mai multe material didactice in Revista Internationala 

,,Innovative Approaches in Teaching Activities``  

-A publicat un articol avand ca titlu proiect Didactic- Economie  

- Premiul I Competita ,, Cel Mai Bun Stand Profesional`` 

- Diploma pentru implicarea in activitati educative din cadrul 

Proiectului ,, Bucuriile iernii``  

-Mentiune III, Olimpiada Tehnologii, etapa judeteana Miculit Raluca  

-Mentiune V, Olimpiada Tehnologii, etapa judeteana- Tiganasu 

Sebastian 

10. Prof. Constantinescu Simona(Economie) -Diploma de Merit, Concursul de economie ,, Virgil Madgearu`` 

-Diploma de participare pe tema ,, Protectia Consumatorului`` -

Mentiune III, Olimpiada Tehnologii, etapa judeteana Miculit Raluca  

-Mentiune V, Olimpiada Tehnologii, etapa judeteana- Tiganasu 



 

 

  

Sebastian 

 -Diploma pentru implicarea in activitati educative din cadrul 

Proiectului ,, Bucuriile iernii`` 

 

11. Prof. Şimandan Daiana(Economie) - Diploma de Merit, Concursul de economie ,, Virgil Madgearu`` 

  -Diploma de participare la atelierul de combatere a discriminarii, in 

cadrul proiectului Erasmus† ,, Peer Act``- Pop Iulia, Handru Denisa, 

Kuczera Valentina, Budurleanu Denis, Miculit Alberto, Marian Iulia, 

Lingurar Denisa, Bocicu Ana, Popa Anastasia, Necula Marisa, Faur 

Natalia, Cepoiu Roberto, Blaguescu Narcis.  

12. Prof. Ocneriu Georgeta(Economie) -Publicatii ISSN,ISBN in revista cadrelor didactice AGIRO.  

- Premiul I, la etapa judeteana aConcursului ,, Alege este dreptul tau"  

- Olimpiada Tehnologii, etapa judeteana Miculit Raluca  

-Mentiune V, Olimpiada Tehnologii, etapa judeteana- Tiganasu 

Sebastian 

- Proiect Lumina din lumina- “Primavara sufletelor”  

- Diploma participare, la Etapa Nationala ,,Alege este dreptiul tau”  

-Adeverinta pentru crestereanivelului de educaresi constientizare a 

populatieiscolare-mesajul meu antidrog 

 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
 

NR. 

CRT. 
TIPUL DE SPAŢIU 

NUMĂR 

SPAŢII 
SUPRAFAŢA (MP) 

1. Săli de clasă 16 60mp/clasa 

2. Cabinete 6 60mp/clasa 

3. Laboratoare 5 60mp/lab. 

4. Săla de sport 1 112mp 

5. Terenuri de sport 1 
1500mp 

 

6 Clădire în conservare 

27 de săli  

 

 

1958mp 

7 
 Cantină școlară 

In conservare 

1 sală 

bucătărie, 

1 sală de mese, 

birou, magazie 

alimente 

1483mp 

8 Bibliotecă școlară 3 sali  

O preocupare permanentă a echipei manageriale o reprezintă colaborarea permanenta a școlii cu Consiliul reprezentativ al 

părinţilor si dezvoltarea parteneriatului şcoala - comunitate locala. Pe viitor ne propunem sa extindem experienţa de bună practică 

dobândită în anii anteriori, organizând in continuare pentru elevii claselor tehnologice stagii de pregătire practică la agenţii economici din 

zonă , în vederea dobândirii competențelor cerute. În concordanţă cu obiectivele prioritare din strategia de dezvoltare a judeţului Arad 

privind retehnologizarea şi informatizarea industrială, precum şi ţinând cont de colaborările, investiţiile străine care necesită o 

profesionalizare în domeniul tehnicilor de vârf coroborată cu o cunoaştere a limbilor străine de circulaţie internaţională, s-a impus ca o 

necesitate adaptarea ofertei educaţionale la acestea.  

 



 

 

  

Elemente de cultură organizaţională 

- PAS 

-  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare și Regulamentul intern; 

-  Sigla liceului; 

-  Site-ul şcolii. 

-  Facebook-ul școlii 

- Balul bobocilor 

- Ziua porților deschise 

- Târgul firmelor de exercițiu 

- Festivitate de premiere  

- Festivitate de începere a anului școlar 

- Festivitate de predarea a cheii 

- Serbare de Crăciun 

- Competiții sportive anuale – elevi- profesori 

- Târg Pascal – activități de voluntariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Numărul elevilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în perioada 

2016/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016- 

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Total populaţie şcolară înv. liceal, din care 270 242 

229 187 200 159 154 

Pe sexe 
masculin 101 110 126 54 122 59  

feminin 197 209 208 133 62 100  

După mediul 

de rezidenţă 

Total din localitatea unde este 

situată şcoala 
200 165 

189 75 409   

Total din alte localităţi 98 154 145 112 140   

Total din urban 200 168 190 75 409   

Total din rural 98 151 
144 112 149   

 Învățământ profesional   
 15 15 13 0 

 Învățământ gimnazial 
   

   28 

 

77 

 

105 

 

150 

 

152 

158 161 

 Învățământ preșcolar 252 250 
250 244 197 232 235 

   TOTAL ELEVI 550 569 
584 596 549 562 550 



 

 

  

 

 

 

Pierderile la nivelul şcolii pentru perioada anilor şcolari 

2017-2023 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

Secretariatul şcolii 

 

Situaţia elevilor promovaţi pe specializări și rute profesionale/teoretic 

 

Criteriul 2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Înscrişi în clasa a IX-XII liceu 

real, tehnologic 
265 242 

344 187 184 159  

Înscriși învățământ gimnazial 33 77 105 150 153 158  

Înscriși învățământ 

profesional- total 
  

 15 15 13  

Înscrişi –total şcoala 298 319 349 352 352 330  

Absolvenţi –total şcoala 271 310 320 344 339 329  

MISCAREA ELEVILOR        

A. Veniţi total 3 18 9 8 2 9  

B. Pierderi total : din care 30 26 23 16 15 2  

- transferuri 6 16 3 4 3 2  

- retraşi 5 9 6 2 2 1  

- exmatriculaţi 2 1 4 3 2 0  

- abandon 0 1 1 4 0 0  

-  repetenţi 17 0 9 3 8 7  

        



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Secretariatul şcolii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializarea/ruta profesională 
2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Tehnician în activităţi economice IX-XII 94 90 92 96 104 108 

Tehnician în activităţi de comerț IX-XII 84 90 85 61 72 50 

Tehnician agromontan XIII/ 

IX 
12 

28 25 25 - -- 

Șc.profesională- comerciant-vânzător    15 13 13 

Gimnaziu 52 74 106 147 150 158 

Liceu real  Ştiinţele naturii 25 28 12 0 0 0 

TOTAL ȘCOALĂ 271 310 320 344 339 329 

       



 

 

  

RATE DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2016 – 2021  bacalaureat serie curenta  
Sursa: Secretariatul şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializări 2015- 

2016 

2016- 

 2017 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Tehnician în 

activități 

economice 

25 23 
 

11 11 15 
23 

Științe ale naturii 11 

1/ 

serie 

ante-

rioara 

 

6+1 
— 

 

- 

 

- 

Tehnician 

agromon-tan 
- - 

- 
- - 

-- 

Tehnician în 

activități de 

comerț 

1 5 

 

 

3 

4 1 

5 

TOTAL 37 29 21 15 16 29 

Procent de 

promovabilitate 

Serie curentă 
75% 76,31 % 

 

55,56% 38,46% 61,53% 
 

74.35% 

0

20

40

60

absolventi inscrisi prezentati reusiti

n
r.

 a
b

so
lv

en
ți

bacalaureat 2017 



 

 

  

Învățământ gimnazial 

 

Anul 

școlar 

Numărul elevilor, 

clasa a- VIII-a  
Numărul 

absolvenţilor de 

învăţământ 

gimnazial 

prezenți la EN 

Numărul elevilor 

care au promovat 

examenul de 

evaluare națională 

Procent de 

promovabilitate 

2018-

2019 

19 18 15 83,33% 

2019-

2020 

29 27 22 81,48% 

2020- 

2021 

32 27 19 70,37 % 

2021-

2022 

31 28 28 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Examenul de certificare a competenţelor absolvenţilor de liceu 
 

Criteriul 

  

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021-

2022 

E
X

A
M

E
N

 D
E

 

C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 

A
 

C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

E
 

Total absolvenţi  

din care 
  

33 42 54 42 54 

 Tehnician în activități de 

comerț 
7 11 

 

19 

21 14 19 26 

Tehnician în activități 

economice 
14 18 

 

14 

21 9 23 28 

                                                                                           Sursa: Secretariatul şcolii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Date privind inserţia socio-profesională a 

absolvenţilor şcolii 
 

 

 

 

 

Sursa - informații de la absolvenți 
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a
ţi

 î
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o
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d

e 
şo

m
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a
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a
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ev
id

en
ţe

le
  

A
J
O

F
M

 

   A
lt

e 
si

tu
a
ţi

i 

 O
b

se
rv

a
ţi

i 

 

2016-2017 

Liceu 

tehnologic 

(nivel 4)  

 

Economic 

și comerț 
43 19 12 - 6 - 6  

2017-2018 

Liceu 

tehnologic 

(nivel 4) 

Economic 

și comerț 43 14 16 - - 18 1 - 

Liceu 

teoretic 

real 

Științele 

naturii 13 10 2 - 1 - - - 

 2018-2019 

Liceu 

tehnologic 

(nivel 4) 

Economic 

și comerț 39 13 7 0 1 17 0 0 

Liceu 

teoretic 

real 

Științele 

naturii 12 5 4 0 1 0 2 0 

2019-2020 

Liceu 

tehnologic 

(nivel 4) 

Economic 

și comerț 30 8 4 0 2 10 6 0 
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2020-2021 

Liceu 

tehnologic 

(nivel 4) 

Economic 

și comerț 42 15 15 - - 12 ,- - 

 2021- 2022 

Liceu 

tehnologic 

(nivel 4) 

Economic 

și comerț 45 23 19 2 3 7  - 

 



 

 

  

 

Comparaţia între planul de şcolarizare clasa a- IX-a, clasa a- V-a, aprobat  şi planul de şcolarizare realizat 
 

 

 
Sursa: Secretariatul 

 

 

 

Specificaţie 

2017-2018 2018 

2019 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022- 2023 

R
ea

li
za

t 

P
ro

p
u

s 

R
ea

li
za

t 

P
ro

p
u

s 

R
ea

li
za

t 

P
ro

p
u

s 

P
ro

p
u

s 

R
ea

li
za

t 

R
ea

li
za

t 

P
ro

p
u

s 

R
ea

li
za

t 

     P
ro

p
u

s 
 

Total elevi 

cuprinşi în clasa a 

IX-a liceu 

41 56 52 28 28 28 

56 58 

26 24 

47                         48 

Număr elevi 

cuprinşi în clasa a 

IX-a comerț și 

economic 

41 56 52 56 43 56 

56 58 

26 24 

24                          24 

Nr. elevi cuprinși 

în clasa a-IXa 

profil real 

- - - - - - 

 

 

- 

 

 

- 
0 0 

0            0 

Nr. Elevi invăță- 

mânt gimnazial 

cl. a V a  

33 28 28 56 56 28 

 

 

28 

 

 

30 

40 50 

27          44 

Învăță- 

mânt  preșcolar 252 256 256 250 250 240 
 

240 

 

198 240 232 
235      230 

Învățământ  

profesional - - -  15 28 

 

 

0 

 

 

0 

0 0 

0          0 



 

 

  

PARTENERIATE ŞCOALĂ – ÎNTREPRINDERE 2019-2020 
 

DOMENIUL  de 
formare 

profesională 

CLASA /  
AN DE STUDII 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

DE ZI 

Calificarea Număr de 
elevi 

şcolarizaţi 

Denumirea completă   
a partenerului de practică cu 

care este încheiată convenţie de 
practică5)  

1 2 3 4 5 

Comerț 

a IX-a 

Tehnician în 
activități 

economice  

28 
 
 
 
25 

 S.C. A&C Nicolae S.R.L. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  S.C. Petraș Market S.R.L. 

   Consumcoop Bîrzava 

  S.C. Moldo Mihai S.R.L. 

   P.F.A. Buga Alexandru 

  Liga Pensionarilor filiala Bîrzava 

   S.C. Unicarm S.R.L. 

  Pensiunea Adrian S.R.L. 

   I.F. Curec Anișoara Adelina 

  I.I. Gabor Lucian Ioan 

   S.C. Nuți S.R.L. 

  P.F.A. Dehelean Olimpia 

   S.C. West Inside Family S.R.L.  

  P.F.A. Liliana 

 SC PROFI SRL 

   I.I. Făgețan Mărioara 

  Liga Pensionarilor Monoroștia 



 

 

  

   I.I. Pancescu 

  S.C. Liliana All Actis S.R.L.  

 Economic 
Tehnician în 

activități 
economice  

SC Alicip Style 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II Jurchela Laura Dima 

 SC Roly- Com SRL 

PFA Gligor Adela Codruta 

 IFA Baba Daniela Rodica 

PFA Dorgosan Alexandra  

 SC Targuri Oboare Si Piete SA 

II Cret Elena Sperante 

 Divers Noua MarketSRL 

PFA Hazan Cornelia 

 II Florica Ciorogar 

II Pascalau Simona 

 II Achim Cristina 

  
  
  

  
  
  

 

  

 

Economic/comerț 

a X-a 

  

52 

S.C. Agrouniserv S.R.L. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   S.C. Lety Bya S.R.L.  

  S.C. Inedit Market S.R.L. 

  I.I. Brîndă Florin dorin S.R.L. 

  P.F.A Buga Alexandru 

   I.F. Alexa Lucia Angelica 

  S.C. Unicarm S.R.L. 

   S.C. Steido S.R.L. 

  P.F.A. Găescu Gheorghe 

   I.I. Gabor Lucian Ioan 



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  S.C. Aurtit S.R.L.  

   S.C. Elcotrans Mixt S.R.L. 

  ConsumCoop Bîrzava 

   S.C. Alex&Rody Com S.R.L. 

  S.C. Marika Shopping S.R.L. 

   S.C. Textil En-gros Transilvania S.R.L. 

  S.C. West Inside Family S.R.L. 

   P.F.A. Liliana C 

  S.C. Hada – Lori Import-Export S.R.L. 

   S.C. Fron Garden S.R.L. 

  S.C. Liliana All-Actis S.R.L. 

   S.C. Lety-Bya S.R.L.  

  PFA Dehelean Olimpia 

   PFA Lulas Lenuta 

  II Berci Alexandru 

   PFA Curec Anisoara 

  SC Adi-Mir SRL 

   PFA Nicoara Maria  

  PFA Covinsantan Lucia 

   SC Nicodin SRL 

  SC Lary SRL 

   II Ciutar Ciprian 

  PFA Dorgosan Alexandra 

   SC Profi Srl 

  

    

  

servicii 
a XI -a 

tehnician  în 
activităţi 

26 
 S.C. Liliana All-Actis S.R.L.  

  S.C. Nuți S.R.L. 



 

 

  

  economice  I.I. Hatcău Minodora Monica 

  S.C. Petraș Impex S.R.L.  

   S.C. Mirald Comix S.R.L. 

  P.F.A. Dorgoșan Alexandra Mihaela 

   I.F. Adelina 

  I.I. Popa Angela Maria 

   S.C. Bemipin S.R.L. 

  I.I. Gabor lucian Ioan 

   P.F.A. Eugenia ABC 

  I.I.Creț Elena „Speranțe” 

   Liga Pensionarilor Arad 

  S.C. Alcaris S.R.L.  

   I.I. La Gesi 

  Consum Coop Bîrzava 

   S.C. Unicarm S.R.L. 

  

tehnician în 
activităţi de 

comerţ 
24 

I.I. Frățilă Inocențiu Eugen 

   S.C. Liliana All Actis S.R.L. 

  S.C. Unicarm S.R.L. 

   P.F.A. Dorgoșan Alexandra Mihaela 

  I.I. Ciorogar Cristina 

   S.C. Textil En-gros S.R.L. 

  I.F. Iuli 

   Liga Pensionarilor Bîrzava 

  I.I. Făgețan Mărioara 

   I.F. Marlen 

  Textil En-Gros Transilvania  

   S.C. Pro construct S.R.L. 

  S.C. Frățilă Ali Cip Style S.R.L. 

   I.I. Ivan Melissa Dorca  



 

 

  

 SC Dan Florin SRL 

 SC ADY-MIR Company SRL 

  S.C. A&C Nicolae S.R.L. 

  

a XII -a  
tehnician în 

activităţi 
economice  

40 

 Pravat Adrian Mihai II 

  PFA Dehelean Olimpia 

   Vatanys Cont Expert Srl 

 Sc Pro-Forest SRL 

 PFA Dorgosan Alexandra 

 Cabinet Contabil Dusa Raluca 

 SC Fratii OK Srl 

 Sc First Price Market SRL 

 Sc HADA LORI SRL 

 II HUBA 

 SC Doris Marius SRL 

 SC MARR.CC. SRL 

 IF Marlen 

 Primaria Birzava 

 SC Unicarm SRL 

 S.C. A&C Nicolae S.R.L. 

 SC Textil EN Gross Transilvania SRL 

 SC Construct Cristi&Dani SRL 

  SC Steido SRL 

 SC Fer&Her Flamingo SRL 

 SC Active West Company Srl 

 SC Inedit Market Srl 

 SC Dan Florin Srl 

 SC A&C Nicolae SRL 

  SC Testa Silviu SRL 

     



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATE ŞCOALĂ – ÎNTREPRINDERE 2021-2022 

 

CENTRALIZATOR PARTENERI PRACTICĂ - CLASA X B 

 2021-2022 

  

Nume și prenume elev Partener practică 

Alexi Maria 

II GRUESCU ANGELICA 

MARIA 

BALEA SEFORA IF GEMENII 

BOCAN ANDREEA AGROUNISERV SRL 

BOICIUC FLORIN AGROUNISERV SRL 

CHIFOR NICOLETA IF GEMENII 

CORBEI CONSTANTIN LILIANA ARTS LIBRARIE 

CORDOS NICUSOR IF PCESU DOREN ROMANA 

HANGAN MARIANA PRAVALIA NOUA 

JIVARICI ANDREEA AGROUNISERV SRL 

MIHAI EUNICIA ARTEMIS VET SRL 

NEGREA NAOMI IF GEMENII 

PANTEA EMANUELA LILIANA ARTS LIBRARIE 

RISTA BOGDAN IDEAL ECONOMIC STORE 

SIMINIC RUS NICOLAE SRL 



 

 

  

BEATRICE 

SIMINIC RUS LORENA NICOLAE SRL 

STANESCU GABRIELA COSTE RAMONA JENICA 

STEF SAMUEL 

FLORARIA 

AURORA&BIANCA 

STOIAN DENISA LILIANA ARTS LIBRARIE 

SUCIU RALUCA LETY BYA MARKET 

SUHALESCHI DIANA TESTA SILVIU SRL 

TANASE ANAMARIA LILIANA ARTS LIBRARIE 

TIMCIUC 

ALEXANDRA NICOLAE SRL 

TRUSCAI PATRICIA CRISS-ROBY FAMILY 

 

 

PARTENERIATE ŞCOALĂ – ÎNTREPRINDERE 2022-2023 
 

 

Tabel cuprinzand conventile de practica a clasei  a IX-a B  an scolar 2022/2023 
Nr.crt Nume si prenume Unitate Telefonul 

firmei 

Profesor Semnatura 

1 Buzgar Daniel Comluc Magada 

SRL 

0745099335 Angheluș 

Emanuela 

 

2 Bernath Ana-

Maria 

EcoProject BLK 

SRL 

0759330921   



 

 

  

3 Alexi 

Naomi/Chirilă 

Paula 

Orza Iuliana 

Covaci Daniela 

SC Nicodin 

FineKâcakes 

0743073260   

4 Lucaciu 

Francesca 

Naghiu Alesia 

Sas Ovidiu 

Cornel II 

0741974276   

5 Cuzman Andrei Sc Ciutar 

Trading SRL 

0756106309   

6 Stoian Nicușor SC Liliana ALL 

Actis SRL 

0740039523   

16  Blaguescu 

Narcis,Moroșan 

Matei,Niculai 

Florin,Covaci 

Loredana,Părăuan 

Roberta,Ciosescu 

Alexandra 

SC Profi Srl 0770247166   

17 

 

Balea Elisei IF Gemenii 0741557234   

18 Buceac Emanuel Mihailovici 

Florica Ana 

0752787744   



 

 

  

Tabel cuprinzand conventile de practica a clasei  a XI-a B  an scolar 2022/2023 
Nr.crt Nume si 

prenume 

Unitate Telefonul 

firmei 

Profesor Semnatura 

1 Tănase Ana 

Maria  

Diacron System 

Srl 

0744457239 Angheluș 

Emanuela 

 

2 Mihai Eunicia 

Cordoș 

Nicușor 

Artemis Vet 

SRL 

0752087823   

3 Timciuc 

Alexandra 

Ștef Samuel 

Siminic Rus 

Beatrice 

Siminic Rus 

Lorena 

A&C Nicolae 

SRL 

0741614608   

4 Stoian Denisa 

Pantea 

Emanuela 

SC Liliana All 

Actisol 

0740039523   

5 Hangan 

Mariana 

Sc Ciutar 

Trading 

0756106309   



 

 

  

6 Suciu Raluca SC Lety Bya 

Market SRL 

0734170033   

16  Stănescu 

Gabriela 

II Coste ramon 

Jenica 

074118675   

17 

 

Suhaleschi 

Diana 

Sc Testa Silviu 

Srl 

0724224100   

18 Mezei Denisa 

Jivarici 

Andreea 

Mereuță 

Iasmina 

Sc Agrouniserv 

SRL 

0745640163   

19 Cioban 

Samuel 

Corbei 

Constantin 

Sc PabbStars 0749195505   

20 Chifor Denisa 

Chifor 

Nicoleta 

Balea Sefora 

Negrea Raluca 

Sc Gemenii Srl    

21 Truscai 

Patricia 

SC Roby    



 

 

  

22 Rista Bogdan  SC Madona    

  Tabel cuprinzand conventile de practica a clasei  a XII-a A  an scolar 2022/2023 
Nr.crt Nume si 

prenume 

Unitate Telefonul 

firmei 

Profesor Semnatura 

1 Costil Cosmin AF Cosmin 0742075565 Constantinescu 

Simona 

 

2 Mihăilescu 

Andreea 

La fetele mele    

3 Curescu Flavius SC Dan Florin 0744895396   

4 Cuth Ileana SC Danciu 

Food SRl 

0728012217   

5 Morar Carmina Primăria 

Ususău 

0257434141   



 

 

  

6 

 

Căldăraș David SC Nicodin 

Finecakes 

0743073260   

 

 
ANALIZA SWOT 

 
 

  Analiza de nevoi, alături de stabilirea politicilor și strategiilor adecvate, este o condiţie necesară ( chiar dacă nu și suficientă ) și 

primul pas, adesea cel hotărâtor în orice activitate managerială. Nevoile care sunt satisfăcute într-o şcoală sunt numeroase, diverse și se referă la 

realizarea finalităţilor si a sarcinilor, cât și la dimensiunea umană a instituţiei şcolare. Aceste nevoi pot fi : materiale, financiare, de timp, de 

informaţie, de comunicare și de stabilire a relaţiilor sociale, de apartenenţă și participare, de educaţie și dezvoltare. 

Plecand de la viziune scolii-„Evoluția spirituală a omului prin cunoaștere și formarea omului competent în meserie capabil de competiție 

și dezvoltare antreprenorială ”, precum si de la principalele ținte strategice asumate de Liceul „Sever Bocu” Lipova, în  PAS, până în 2024,  care 

au în vedere: 

-realizarea unei structuri de management eficient 

-asigurarea calității serviciilor de orientare și consiliere școlară 

-motivarea  și stimularea cadrelor didactice și a elevilor pentru implicarea în proiecte internaționale 

-diseminarea proiectelor și activităților desfășurate, în scopul creșterii interesului privind implicarea în proiecte, programe naționale și 

internaționale 

- valorizarea proiectelor și activităților desfășurate, în scopul creșterii efectului multiplicator și a valorii adaugate la nivel instituțional. 

-dezvoltarea parteneriatelor cu alte școli la nivel local, național și european 

-adaptarea CDL-urilor la cerințele agenților economici locali și europeni 

-o inserție mai bună pe piața muncii a absolvenților școlii atât în șțară cât și în spațiul european 

-prevenirea și reducerea abandonului școlar 

-asigurarea accesului la educație si a egalității de șanse a elevilor proveniți din toate categoriile sociale prin dezvoltarea competențelor digitale, 

asigurarea echipamentelor IT necesare participării elevilor și mprofesorilor în învățământul online, dezvoltarea unei rețele de internet performant 

corespunzător nevoilor ănvățământului online 

Am realizat urmatoarea analiza de nevoi care sta la baza Planului de Dezvoltare Europeana, în perspectiva 2018-2022. 

 



 

 

  

 

 

 

 
 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

RESURSE 

CURRICULARE 

-- Pentru fiecare nivel de 

şcolarizare, pentru 

disciplinele de cultură 

generală, şcoala dispune 

de material curricular 

(planuri de învăţământ şi 

programe şcolare, 

programe şcolare 

alternative, auxiliare 

curriculare – manuale, 

caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare 

etc.). 

- Munca în echipă pentru 

proiectarea, 

implementarea şi 

elaborarea C.D.L.; 

- Respectarea opţiunilor 

elevilor; 

- Profesori formaţi şi 

abilitaţi pentru activităţi 

interdisciplinare 

- implicarea întregului 

- limitarea cerinţei pieţii 

la un număr restrâns de 

calificări profesionale 

- avalanşa mare de 

informaţii şi reglementări. 

- slaba implicare a 

părinţilor privind 

opţiunile elevilor. 

- slaba acomodare la 

schimbarea reală, la 

schimbarea mentalităţilor 

a unor cadre didactice. 

- numărul redus de titluri 

de carte de specialitate 

- experiențele de 

învățare în medii reale 

de muncă sunt 

insuficiente, astfel  încât 

elevii NU sunt suficient 

de pregătiți pentru un 

loc de muncă; 

- existența unor firme 

mici în localitate atrage 

riscul de dispariție al 

-întâlnirile şi activităţile 

extraşcolare ale cadrelor 

didactice favorizează 

împărtăşirea experienţei, 

creşterea coeziunii grupului, 

o comunicare bună. 

- varietatea cursurilor de 

formare şi perfecţionare 

organizate de CCD, ONG –

uri, universităţi şi alţi 

furnizori de formare. 

- întâlnirile frecvente între 

cadrele didactice şi părinţii 

elevilor (lectorate cu părinţii 

la nivelul clasei/şcolii, 

consiliere cu părinţii). 

-existenţa în şcoală a unui 

consilier şcolar. 

număr mare de profesori 

titulari (59,26%) 

- Identificarea oportunităţilor 

de formare a cadrelor 

didactice.  

- Colaborarea cu agenţii 

- scăderea populaţiei 

şcolare; 

-criza de timp a 

părinţilor datorată 

actualei situaţii 

economice care 

reduce implicarea 

familiei în viaţa 

şcolară. Acest lucru se 

reflectă atât în relaţia 

profesor-elev cât şi în 

performanţa şcolară a 

elevilor. 

- lipsa facilităţilor 

oferite de comunitate 

cadrelor tinere. 

-datorită impunerii 

încadrării într-un 

anumit număr de 

posturi, numărul de 

opționale este redus la 

minim, adică unul 

/clasă de gimnaziu 

ceea ce nu permite o 



 

 

  

colectiv didactic, a 

comisiilor de lucru la 

elaborarea ofertei 

educaționale şi adaptarea 

acesteia la nevoile şi 

interesele elevilor; 

- C.D.Ş. permite 

manifestarea creativităţii 

profesorului motivându-l 

să realizeze un curs 

original, atractiv şi să-şi 

conceapă strategii 

didactice proprii; 

-disciplinele opţionale 

pentru anul şcolar următor 

(propuse de către  

şcoală) pot fi alese de 

părinţi şi elevi după ce au 

studiat oferta prezentată 

în şedinţă publică 

(şedinţele pe clase se 

desfăşoară în luna aprilie 

a fiecărui an şi participă 

Consiliul profesorilor 

clasei, diriginţi, părinţi, 

elevi); broşura Oferta 

Educaţională elaborată în 

fiecare an până la data de 

1 mai, tipărită şi 

distribuită în reţeaua de 

acestora până la 

efectuarea stagiului de 

practică chiar dacă au 

fost semnate convenții 

de practică la începutul 

anului școlar; 

 

- ofertele disciplinare 

opţionale nu sunt 

proiectate pe o durată de 

4 ani  

(ele sunt propuse pentru 1 

an, curs de 1 oră pe 

săptămână); 

- lipsa de implicare a unor 

cadre didactice pentru 

organizarea activităţilor 

recreative 

economici, părinţii, 

comunitatea locală precum şi 

licee similare. 

- Existenţa manualelor 

alternative şi a ghidurilor 

profesionale. 

- În localitate nu există alte 

unități de învățământ cu 

specializări similare liceului 

nostru 

- prin curriculum-ul la nivel 

naţional se asigură 

"egalitatea şanselor"; 

- permite crearea la elevi a 

competenţei profesionale 

care echivalează cu 

capacitatea de a aplica, 

transfera şi combina 

cunoştinţe şi deprinderi în 

spaţii şi medii de muncă 

diverse; 

- creşterea orelor 

C.D.Ș./CDL spre finalul 

liceului facilitează 

specializarea elevilor într-un 

anumit domeniu; 

- existenţa cadrului legal care 

permite atragerea de 

sponsorizări, contracte cu 

edituri, cu firme private care 

personalizare a 

curriculumu-lui 

școlar; 

- Dezechilibrul real 

dintre numărul de ore, 

conţinuturile 

programelor şi nivelul 

de cunoştinţe cu care 

elevul trece de la un 

nivel de şcolarizare la 

altul 



 

 

  

învăţământ gimnazial. 

-activități diversificate și 

numeroase pentru 

diseminarea și valorizarea 

rezultatelor și produselor 

finale realizate în cadrul 

proiectelor implementate; 

--  proiectului de 
mobilitate 2022- 1- 
RO01- KA 121- VET- 

000054347 din cadrul 
Programului Uniunii  

Europene pentru 
educație, formare 

tineret și sport 2020-
2027 ERASMUS + 

 
„Competențe profesionale 

la standarde europene” 

elevii stagiarii vor  

efectua stagiul de practică 

la modulul „Tranziția de 

la școală la locul de 

muncă”la Granada în 

Spania. Proiectul se 

desfățoară pe perioada a 

doi ani cinci ani 

-implementarea unor 

proiecte axate pe 

dezvoltarea în rândul 

elevilor a competențelor 

să susţină financiar efortul de 

procurare a bibliografiei de 

specialitate, manuale, reviste 

şi publicaţii. 

- Familiarizarea elevilor cu 

valorile europene și cu 

competențele cheie stabilite 

la nivel europen prin 

intermediul activităților 

organizate în cadrul 

proiectelor europene 

implementate în anul școlar  

2022-2027 

- implementare a 
proiectului de mobilitate 
2022- 1- RO01- KA 121- 

VET- 000054347 din 
cadrul Programului 

Uniunii  Europene pentru 
educație, formare tineret 

și sport 2020-2027 
ERASMUS + 

 
cu titlul „Competențe 

profesionale la standarde 

europene” elevii stagiarii au 

efectuat stagiul de practică la 

modulul „Tranziția de la 

școală la locul de muncă”la 

Granada în Spania. Proiectul 

se desfășoară pe perioada a 



 

 

  

cheie europene, pe 

promovarea conceptului 

de învățare permanentă; 

- proiectele derulate au 

contribuit la dezvoltarea 

dimensiunii europene in 

scoala 

cinci ani  , prelungit si in  

Aceste mobilitati vor  aduce 

un plus de valoare școlii, ,si-

a realizat planul de 

scolarizare pentru domeniile 

economic si comert in 

proportie de 100%.  

 

RESURSE UMANE - personal didactic 

calificat în proporţie de 

96,30 %. 

- ponderea cadrelor 

didactice cu gradul 

didactic I – 65,79%; 

- ponderea profesorilor 

titulari este de 51,85%  

- 100% din elevii clasei a 

IX-a au ales liceul 

nostru pentru a se 

forma într-o meserie  

- stilul de învățare al 

elevilor, preponderent 

practic 

- relaţiile interpersonale 

(profesor-elev, profesori-

părinţi, profesori - 

profesori etc.) existente 

pot favoriza crearea unui 

climat educaţional 

deschis, stimulativ. 

- poate exista o bună 

delimitare a 

- foarte slabă 

implicare a familiei în 

viaţa şcolii şi comunităţii. 

- - scăderea interesului 

elevilor pentru 

învăţământul profesional 

și tehnic; 

- lipsa motivației de 

a învăța, reflectată în 

rezultatele școlare slabe 

-stima de sine scăzută 

la elevi, datorată 

experiențelor școlare 

negative 

-peste 45% dintre 

elevi provin din medii 

dezavantajate: familii 

sărace, monoparentale, 

mediul rural, 

instituționalizați, părinți 

neștiutori de carte, etc 

-absenteism ridicat în 

rândul elevilor, cazuri de 

abandon școlar 

- descentralizarea instituţiilor 

de  

învăţământ şi întărirea 

autonomiei acestora; 

- creşterea autonomiei 

cadrelor didactice privind 

realizarea curriculum-ului pe 

filiere, profile,  

specializări; 

- existenţa cadrului legislativ 

favorabil - Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011care 

prevede că învăţământul este 

"prioritate naţională". 

-derularea unor programe 

europene privind 

perfecţionarea activităţii 

cadrelor didactice, burse de 

specializare în străinătare; 

-cursuri postuniversitare 

adresate cadrelor didactice 

- interesul scăzut al 

părinţilor în general 

privind activitatea 

şcolară a  

propriilor copii; 

- colaborarea 

insuficientă  a 

părinţilor cu şcoala în 

sens constructiv; 

- curriculum-ul 

naţional propune 

programe şcolare 

încărcate, care în 

general, vizează multe 

date, rezultate 

nesemnificative,  

conducând la un 

învăţământ  

teoretizat şi 

abstractizat; 

- lipsa unor "formule" 



 

 

  

responsabilităţilor 

cadrelor didactice 

(comisii pe diverse 

probleme) precum şi o 

coordonare satisfăcătoare 

a acestora. 

- existenţa Consiliului 

Elevilor care poate fi o 

pârghie pentru 

ameliorarea relaţiei 

profesor-elev  

- număr mare de cadre cu 

experienţă dobândită în 

cursurile de perfecţionare 

şi de asemenea motivate 

pentru formarea continuă. 

- existenţa în şcoală a 

unui psiholog şcolar. 

- organizarea programului 

de activităţi 

extracurriculare după o 

planificare proprie.- 

relaţiile profesor-elev, 

sunt în concordanţă cu 

standardele reformei:  

"Relaţii de parteneriat", 

"Colaborare în interesul 

ambelor părţi (profesor-

elev)"; 

- rezultatele unor cadre 

didactice în ceea ce 

-cadrele didactice de 

instruire practică trebuie 

să supravegheze în același 

timp grupe de câte 2-3 

elevi distribuiți la agenți 

economici diferiți 

 

- colectiv relativ mic 36 

persoane, in mai multe 

structuri, mulți navetiști 

dificil de organizat  şi 

coordonat; 

- rezistenta unui număr 

mare de cadre didactice la 

eliminarea unor metode 

tradiţionale de predare-

învăţare şi promovării 

unor metode interactive, 

participative care 

presupun alocarea unui 

timp mai mare pregătirii 

lecţiilor;  

- schimbarea de 

mentalitate: de la  

mentalitatea organizată în 

jurul aşteptării pasive la 

mentalitatea ce 

favorizează iniţiativa, 

creativitatea;  

- rezistenţă în schimbarea 

pentru dobândirea celei de-a 

doua specializări. 

- preocupări ale MEC în 

elaborarea unor programe 

privind perfecţionarea 

cadrelor didactice, programe 

de formare continuă care 

vizează obţinerea 

competenţei de nivel 

superior în predarea lecțiilor 

online; 

- interesul organizaţiilor  

 -lărgirea orizontului cultural 

al cadrelor didactice, 

(concretizate în schimburi de 

experienţă, înfrăţiri cu unităţi 

şcolare de acelaşi nivel din 

alte ţări, transferul de metode 

şi tehnologii). 

- Implementarea 

subproiectului ”Împreună 

pentru progres” (IPP) din 

cadrul programului ROSE 

prin care 120 de elevi 

proveniți din grupuri  

dezavantajate, sunt sprijiniți 

în vederea creșterii șanselor 

de reușită în plan școlar, 

profesional, personal prin 

participarea acestora la 

de  

perfecţionare eficiente 

pentru personalul 

didactic şi didactic 

auxiliar; 

- specializarea strictă 

a  

profesorilor în 

facultăţi în  

dauna specializării  

pluridisciplinare; 

- salarizarea modestă 

conduce la migraţia 

specialiştilor către alte  

sectoare economice 

mai bine remunerate 

(din acest motiv 

şcoala se confruntă cu 

lipsa  

profesorilor). 

- număr mare de 

navetiști atât în rândul 

elevilor cât și în 

rândul profesorilor 

îngreunează foarte 

mult desfășurarea de 

activități după orele 

de curs; 



 

 

  

priveşte: învăţământul de  

performanţă, stimularea 

competiţiei, admiterea în 

învăţământul superior 

-interesul cadrelor 

didactice pentru 

autoperfecţionare 

(participare la activităţi 

metodice, înscrierea şi  

pregătirea pentru 

susţinerea gradelor 

didactice); 

- preocupări privind 

evaluarea unitară a 

activităţii elevilor şi 

modernizarea tehnicilor 

de evaluare; 

- însuşirea strategiei de 

dezvoltare a liceului în 

contextul trecerii de la un 

învăţământ teoretizat 

excesiv,  

informativ, la un 

învăţământ orientat spre 

valori, la o cultură 

funcţională adaptată 

fiecărei specializări, la 

formarea capacităţilor de 

a abstractiza, de a aborda 

complet o problemă, de a 

caracterului 

învăţământului: trecerea 

de la învăţământul 

eminamente teoretizat, 

reproductiv, la un 

învăţământ care dă 

cunoştinţe dar şi formează 

capacităţi şi îndemânări 

operaţionale;  

- interes relative scăzut 

din partea cadrelor 

didactice pentru însuşirea 

de cunoştinţe privind 

psihologia şi pedagogia 

adolescentului; 

- implicarea insuficientă a 

cadrelor didactice în 

realizarea unui 

învăţământ diversificat 

care să permită şi să 

stimuleze rute individuale 

de pregătire a elevilor 

conform propriilor 

interese,  

înclinaţiilor şi talentului; 

- implicarea insuficientă a 

cadrelor didactice în 

activităţi extracurriculare, 

recreative, în consolidarea 

colectivului clasei dincolo 

activități remediale la 

disciplinele de bacalaureat, 

activități de dezvoltare 

personală, activități de 

consiliere profesională, 

activități extrașcolare;  

-  

 

 

 

 

 

-continuarea  parteneriatelor 

de chimb interșcolar și teme 

de orintare școlară și 

profesională cu Școlile 

Gimnaziale din: Păuliș, 

Zăbrani, Ususău, Conop, 

Bârzava. 

  

 



 

 

  

formula idei şi a testa 

soluţii; 

- derularea unor programe 

de pregătire suplimentară 

a elevilor pentru 

examenele de finalizare a 

învăţământului 

preuniversitar (fiecare 

catedră a organizat ore de 

pregătire, la pregătirea 

examenelor de 

bacalaureat şi de 

absolvire) în cadrul 

Proiectului ROSE 

subproiectul „Impreună 

pentru progres” 

- comisia de activităţi 

extracurriculare a elaborat 

calendarul pentru 

activităţi extraşcolare , 

programe de asistenţă 

socială; 

-relaţii constructive între 

echipa managerială şi 

personal, între membrii 

colectivului didactic, între 

cadrele didactice şi 

celelalte categorii de 

personal, între profesori şi 

elevi,  

de activitatea şcolară; 

- nu toţi profesorii au 

cunoştinţe de aplicare a 

principalelor repere 

teoretice ale 

managementului clasei  

(planificare, organizare, 

coordonare, control, 

evaluare, decizie, 

intervenţie în situaţie de 

criză şi gestionarea 

situaţiilor de criză 

educaţională etc); 

- lucrul în echipă este 

deficitar la nivelul 

colectivului didactic dar 

şi la nivelul colectivelor 

de elevi (neîndrumate şi 

neorganizate de cadrele 

didactice); 

- întreţinerea tensiunii 

artificiale între cadre 

didactice  

-colaborare 

nesatisfăcătoare între 

cadrele didactice privind 

interdisciplinaritatea 

generalizarea experienţei, 

transferul de cunoştinţe, 

identificarea personalităţii 



 

 

  

profesori şi părinţi; 

- toate cadrele didactice 

au cunoştinţe minime de 

utilizare a tehnicii de 

calcul; 

- profesorii folosesc 

eficient în lecţii 

materialele didactice 

utilizând echipamente IT. 

- Circa 30% dintre 

profesorii școlii au 

participat la proiectarea și 

implementarea proiectelor 

europene dezvoltându-și 

diverse compentențe, 

cunoștințe și abilități utile 

consolidării dimensiunii 

europene a educației.  

- crearea unei echipe de 

profesori cu competențe 

dezvoltate în ceea ce 

privește proiectarea și 

implementarea proiectelor 

europene; 

-asigurarea egalității de 

șanse în constituirea 

echipelor pentru 

implementarea proiectelor 

europene și selecția 

grupurilor țintă; 

fiecărui elev; 

- cunoaşterea si aplicarea 

deficitară a legislaţiei şi 

documentelor şcolare, 

- interes redus pentru 

tehnologiile moderne, 

pentru cunoaşterea şi 

inserarea acestora în 

activitatea de predare-

învăţare la unele cadre 

didactice; 



 

 

  

- implementarea unor 

activități și proiecte care 

au ca obiectiv general, 

dezvoltarea, în rândul 

elevilor, a competențelor 

cheie stabilite la nivel 

european și a 

competențelor 

transversale 

(comunicarea, lucrul în 

echipă, luarea deciziilor, 

negocierea, gândirea 

critică și creativă etc.) 

- Participarea in număr 

destul de mare a 

profesorilor la cursuri de 

formare care au dus la 

dobândirea de abilitati in 

utilizarea si aplicarea 

programelor de consiliere 

si orientare, cursuri de  

Management educational, 

Managementul clasei de 

elevi, Metode interactive, 

Proiectarea curriculum-

ului bazat pe competente, 

ECDL start, Abordari 

inovative in didactica 

disciplinelor din Aria 

curriculara Tehnologii, 

cursuri de formator, 

mentor, evaluatori pentru 



 

 

  

certificarea competente 

profesionale, Educatori 

pentru societatea 

cunoasterii, Asigurarea 

calitatii procesului de 

predare, Consiliere si 

orientare scolara si 

profesionala, Utilizarea 

instrumentelor online in 

educație, „Tehnici 

inovative în evaluare”, 

Google -Docs, etc. 

cooperare și a  

unui parteneriat real între 

cei doi actori  

-formare continuă din 

cadrul proiectului de 

mobilități în vederea 

efectuării stagiului de 

prgătire prectică a elevilor 

din clasa a X-a și a XII a 

cadrul programului -  

proiectului de 
mobilitate 2022- 1- 
RO01- KA 121- VET- 

000054347 din cadrul 
Programului Uniunii  

Europene pentru 
educație, formare 

tineret și sport 2020-
2027 ERASMUS + 



 

 

  

 
modulul „Tranziția de la 

școală la locul de 

muncă”la Granada în 

Spania. Proiectul se 

desfățoară pe perioada a 

doi ani 5 ani 

- 

RESURSE 

MATERIALE 

-dotarea cu 11 table 

inteligente, 11 

videoproiectoare și 12 

ecrane de protecție 

montate în fiecare clasa 

 

- dotarea unui cabinet de 

TIC  cu : 1 laptop, 22 

calculatoare funcționale, 1 

retroproiector, 1 tablă 

inteligentă, ecran de 

proiectie.  

-personalul didactic  şi 

didactic auxiliar utilizează 

calculatoare  de ultimă 

generație şi 7 laptop-uri; 

-existența unui laborator 

pentru firma de exercițiu  

implementarea proiectelor 

Erasmus+; 

-spaţiile şcolare afectate 

procesului didactic 

asigură funcţionarea într-

- materialul didactic este 

încă insuficient. 

- fondurile băneşti nu 

sunt suficiente pentru 

stimularea cadrelor 

didactice şi elevilor, 

pentru achiziţionarea unor 

echipamente şi materiale 

didactice, pentru 

întreţinerea spaţiilor 

şcolare 

- cantină 

nefuncţională 

- existenţa în unitatea 

şcolară a unui cabinet de 

informatică conectat la 

Internet cu 25 

calculatoare depășit moral 

(2007),casate;   

Agenții economici 

primesc un număr mic 

de elevi în pregătire 

practică, aceștia având 

-valorificarea posibilităţilor 

de dotare existente, în scopul 

realizării veniturilor 

extrabugetare. 

-implicarea primăriei în 

identificarea posibilităţilor 

de finanţare a lucrărilor 

necesare în şcoală. 

-descentralizare şi autonomie 

instituţională. 

-parteneriat cu comunitatea 

locală (primărie, părinţi), 

ONG –uri, firme, etc. 

existenţa unor spaţii și a unor 

terenuri agricole  ce pot fi 

închiriate sau date în arendă  

în scopul obţinerii unor 

venituri extrabugetare. 

- conştientizarea la nivelul 

factorilor de decizie a 

faptului că învăţământul este 

un domeniu prioritar pentru 

nevoile sociale ale noului 

-conştiinţa morală a 

elevilor privind 

păstrarea şi 

întreţinerea spaţiilor 

şcolare. 

-ritmul accelerat al 

schimbărilor 

tehnologice conduce 

la uzura morală a 

echipamentelor 

existente. 

-lipsa fondurilor 

necesare dotării cu 

calculatoare de ultimă 

generație care să 

permită un învățământ 

online eficient, cu 

materiale didactice 

moderne (ideal este ca 

materialul didactic să 

fie cu un pas înaintea 

tehnologiilor folosite 

în diferite sectoare 



 

 

  

un singur schimb și 

parțial două  

Schimburi in scenariul 

verde; 

- amplasarea clădirilor 

şcolii într-o zonă fără 

zgomot şi cu poluare 

redusă; 

- posibilitatea 

laboratoarele, cabinetelor, 

conform cerinţelor 

desfăşurării unui 

învăţământ mobil, la 

nivelul solicitărilor 

sociale cu investiţii 

minime; 

- existenţa centralei 

proprii pentru încălzire 

racordată la reţeaua de 

gaze  

naturale;  

- dotarea corelată cu 

structura unităţii şcolare: 

laboratoare de 

informatică, chimie, 

fizică, biologie, studiul 

calității produselor și 

serviciilor, firma de 

exercițiu.telecomunicaţii; 

dotări inegale. 

- echipamentele IT 

isuficiente pentru a 

asigura un învățământ 

online eficient 

- calculatoarele existente 

in firma de exercițiu și 

laboratorul TIC sunt uzate 

moral, unele nu mai 

funcționează 

-clădirile, instalaţiile 

electrice, sanitare, au o 

vechime de peste 50 de 

ani 

(utilizare intensivă fără a 

fi efectuate reparaţii 

capitale sau chiar reparaţii 

curente datorită lipsei 

surselor financiare şi  

- fațadele clădirii sunt 

extrem de deteriorate, 

există riscul accidentării 

pitonilor prin căderea 

tencuielii 

Instalația electrică nu face 

față consumului mare de 

curent datorat numărului 

mare de calculatoare 

- multe din mijloacele 

mileniu; 

- deschiderea internaţională 

şi implicarea în elaborarea de 

proiecte şi programe 

europene  

(mobilităţi - pentru elevi şi 

cadre  

didactice, perfecţionare 

cadre  

didactice, transferul de 

experienţă şi  

tehnologii); 

-cadrul legal necesar 

desfăşurării  

activităţilor extrabugetare şi  

posibilitatea utilizării acestor  

resurse pentru dotări; 

economice); 

- nealocarea sumelor 

necesare pentru 

lucrările de investiții 

- nealocarea 

fondurilor pentru 

reparaţii capitale, 

modernizarea 

clădirilor, asigurată 

conform normelor, 

lipsind 

posibilităţile 

financiare; 

- şomajul în rândul 

părinţilor, veniturile 

mici, sub nivelul de  

subzistenţă 

influenţează 

activitatea elevilor 

(imposibilitatea 

procurării rechizitelor, 

manualelor, 

bibliografiei de  

specialitate) neasigu-

rândconfortul minim  

 



 

 

  

- biblioteca şcolii dispune 

de un fond de carte 

actualizat la necesităţile 

curicullum-ului (peste 11 

mii volume), manuale 

competitive, sală lectură 

-sală de sport 

-Consiliul de 

Administraţie se preocupă 

pentru atragerea de surse 

financiare extrabugetare; 

- venituri realizate prin 

efort propriu care permit 

autodotarea; 

 

fixe şi obiecte de inventar 

sunt amortizate total; 

laboratoarele, cabinetele 

(în proporţie de 70%) 

sunt dotate cu aparatură 

veche (peste 12 ani); 

- baza materială existentă 

nu este utilizată eficient, o 

parte din bunurile 

existente în dotare sunt 

uneori distruse de către 

elevi; 

 

 

DEZVOLTARE ȘI 

RELAȚII 

COMUNITARE 

-existenţa parteneriatelor 

de colaborare dintre 

unitatea şcolară şi: 

Primăria Lipova, Poliţia, 

Dispensarul şi  Biserica 

orașului Lipova, Muzeului 

Orășenesc; 

-Implicarea activă şi 

dinamică a comitetelor de 

părinţi în relaţionarea cu 

comunitatea. 

-Comisia diriginţilor 

organizează semestrial 

întâlniri cu reprezentanţi 

ai comunităţii în scopul 

- slaba implicare a 

părinţilor în activităţile 

desfăşurate dintre şcoală 

şi comunitatea locală. 

-imposibilitatea 

controlării şi selectării 

calitative a exploziei 

informaţionale. 

- inexistenţa instituţiilor 

culturale la nivel de 

comunitate; 

-scăderea interesului 

părinţilor pentru şcoală. 

-Agenții economici 

domeniile: servicii sunt 

-disponibilitatea şi 

responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii (Primărie, 

ONG, Biserică, Poliţie, 

Dispensar, Jandarmerie). 

-cererea exprimată de 

Consiliul reprezentativ al 

elevilor privind desfăşurarea 

activităţilor comune părinţi- 

profesori-elevi. 

-interesul firmelor locale de 

a-şi recruta şi forma în 

perspectivă personal 

specializat, din rândurile 

-organizarea 

defectoasă a 

activităţilor de 

parteneriat poate 

conduce la diminuarea 

sau chiar inversarea 

efectelor scontate. 

-nivelul de educaţie/ 

timpul limitat al 

părinţilor poate 

conduce la slaba 

implicare a acestora în 

viaţa şcolară. 

-instabilitatea la nivel 

social şi economic a 



 

 

  

prevenirii delincvenţei 

juvenile, a absenteismului 

etc. 

-şcoala a fost antrenată în 

derularea unor programe 

educaţionale. 

-Colaborarea cu diverşi 

agenţi economici din zonă 

pentru specializările în 

care pregătim elevii 

-întâlniri semestriale ale 

diriginţilor cu consiliul 

consultativ al părinţilor  

-consiliere individuală cu 

părinţii. 

-consolidarea relaţiei 

profesori-elevi-părinţi se 

realizează şi prin 

intermediul serbărilor 

şcolare. 

-Implicarea comunităţii 

locale în realizarea unor 

activităţi extracurriculare 

precum: excursii, vizite la 

muzee, simpozioane, 

vizionări de spectacole, 

acţiuni caritabile la 

cămine de bătrâni, 

orfelinate etc., introduc 

elevii în mediul comunitar 

şi contribuie la 

socializarea lor. 

firme  mici, în care pot 

face practica 2-3 elev și 

care NU pot asigura 

câte un tutore pentru 

fiecare elev.  

- relaţiile interumane la 

nivelul unităţii şcolare nu 

asigură întotdeauna un 

parteneriat optim  

( relaţiile între diferite 

categorii de personal, 

relaţii între reprezentanţii 

autorităţilor şi echipa 

managerială); 

- parteneriat insuficient 

susţinut între şcoală şi 

agenţii economici care 

beneficiază de forţa de 

muncă pregătită în 

unitatea şcolară; 

- numărul redus de 

proiecte în care este 

implicată şcoala, 

comunitatea locală, 

unităţi şcolare de acelaşi 

nivel, instituţii, agenţi 

economici;interesul 

scăzut al comunităţii de 

afaceri pentru susţinerea 

financiară a instituţiilor 

absolvenţilor. 

-implicarea părinţilor în 

susţinerea şi rezolvarea unor 

sarcini educaţionale. 

-sprijinul comunităţii în 

obţinerea de fonduri pentru 

îmbunătăţirea bazei 

materiale a şcolii. 

-implementarea noii legislaţii 

pentru rezolvarea obiectivelor 

comune şcoală – comunitate 

locală. 

. 

-cadrul legal favorabil 

parteneriatului între 

instituţiile de învăţământ, 

comunitate, agenţi 

economici, organisme non 

-guvenamentale naţionale şi 

internaţionale; 

- accesul deschis la 

informaţie; 

- creşterea autonomiei şi 

independenţei unităţilor de 

învăţământ; 

- existenţa unor "pachete" de 

programe propuse de M.E.C. 

privind schimbul de 

experienţă, mobilităţi şi 

plasamente,perfecţionare şi 

instituţiilor potenţial 

partenere. 

-slaba informare 

privind specificul şi 

inadecvarea 

activităţilor propuse 

de către instituţiile 

partenere. 

-deficienţe în ceea ce 

priveşte 

comportamentul şi 

atitudinea unor părinţi 

faţă de şcoală. 

-lipsa de interes din 

partea părinţilor în 

raport cu educaţia şi 

evoluţia propriilor 

copii. 

probleme materiale 

severe cu care se 

confruntă unele 

familii 

-instabilitatea cadrului 

legislativ  

- recesiunea 

economică la nivel 

naţional şi regional; 

- resurse financiare 

insuficiente alocate de 

la bugetul naţional şi 



 

 

  

vizitarea şcolii noastre a 

elevilor claselor a VIII-a 

din zona limitrofă 

orașului Lipova, în 

vederea promovării 

ofertei educaţionale 

pentru anul şcolar 

următor- 

-organizarea flexibilă şi 

funcţională a muncii în 

unitatea şcolară prin 

utilizarea eficientă a 

resurselor umane, 

materiale, financiare şi de 

timp; 

- exercitarea unui control 

eficient cu sprijinul 

tuturor factorilor 

responsabili (conform 

organigramei); 

- existenţa unui climat 

pozitiv, preocuparea 

pentru eliminarea  

tensiunilor prin stimularea 

spiritului de echipă; 

 -relaţii constructive, de 

parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar, 

Primăria orsului Lipova 

Centrul Judeţean de 

de învăţământ; 

- resurse financiare 

simbolice disponibilizate 

de sectorul privat pentru 

implicarea în activităţi 

extracurriculare; 

- lipsa de interes şi 

responsabilitate pentru 

elaborarea de proiecte atât 

din partea elevilor cât şi a 

cadrelor didactice. 

- lipsa unor competențe 

minimale ale unor cadre 

didactice privind 

utilizarea unei limbi 

străine, premisă 

indispensabilă a inițierii  

proiectelor europene; 

dobândirea de competenţe 

lingvistice; 

- interesul crescut al Uniunii 

Europene pentru România, 

implicarea acestui organism 

în susţinerea financiară a 

sistemului educaţional; 

- derularea programelor de 

formaremanagerială a 

echipelor aflate  la 

conducerea unităţilor 

şcolare. 

- buna colaborare cu 

instituțiile locale în 

organizarea întâlnirilor 

transnaționale, în 

organizarea de activități 

pentru popularizarea 

rezultatelor și produselor 

finale ale proiectelor 

europene  

- numeroase activități 

organizati de instituțiile 

locale care constituie 

oportunități pentru 

diseminarea și valorizarea 

rezultatelor și produselor 

finale ale proiectelor 

europene; 

- buna colaborare cu vechi 

local; 

-atitudine pasivă la 

nivelul comunităţii 

locale (autorităţi, 

agenţi economici etc), 

apărinţilor, în legătură 

cu rolul şi importanţa 

educaţiei în societatea 

democratică; 

- programe economice 

neviabile la nivel 

naţional şi local 

pentruîncurajarea 

iniţiativei, a 

principiilor economiei 

de piaţă; 

- motivaţia materială 

şi spirituală 

insuficientă a 

factorului uman. 

- neîncrederea în 

reușită a cadrelor 

didactice în ceea ce 

privește aprobarea 

proiectelor europene, 

fapt care le 

demotivează pentru 

depunerea  

unor noi proiecte; 

-reticența unor cadre 



 

 

  

Asistenţă Psihopeda-

gogică,  agenţi economici, 

părinţi, organizaţii non-

guvernamentale; 

 -contacte şi colaborări cu 

unităţi de învăţământ de 

acelaşi nivel din ţară  

- legături cu instituţii de 

învăţământ superior din 

ţară şi străinătate pentru 

asigurarea integrării 

absolvenţilor în mediul 

universitar. 

- Integrarea activităților 

derulate în cadrul 

proiectelor/programelor  

comunitare în programul 

școlii   

-eaborarea de către 

comisia de proiecte 

europene a unei strategii 

de implementare și 

evaluare a 

proiectelor/programelor 

comunitare, anexă la 

planul managerial al 

liceului; 

- Elaborarea de către 

comisia de proiecte 

europene a unei strategii 

parteneri europeni; 

-relație bună cu inspectorul 

de proiecte educaționale; 

didactice față de noul 

program ERASMUS, 

față de noile reguli; 

-implementarea 

proiectelor europene 

necesită timp și 

muncă; 



 

 

  

de diseminare și 

exploatare a rezultatelor 

proiectelor/programelor 

comunitare, anexă la 

planul managerial al 

liceului; 

 Diversitatea proiectelor 

europene implementate de 

Liceul ”Sever Bocu” atât 

în cadrul programului 

ERASMUS (proiecte de 

mobilități pentru 

dezvoltare profesională ) 

 

 
 

 

Diagnoza mediului intern: 

Oportunităţi: 

 
- derularea proiectului ROSE ca oportunitate de a determina creșterea procentului de  

promovabilitate a claselor a liceului și a examenului de bacalaureat 

- derularea proiectului Erasmus+stimul pentru atragerea elevilor și recunoașterea locală a instituției 

- existenţa unei oferte educationale a. CCD/ M.E.C. de formare/informare a personalului din școală prin programe acreditate; 

- existenţa la nivelul Consiliului Local a unor programe de colaborare şi parteneriat; 

- prezența în Consiliul de administrație a Primăriei Lipova prin reprezentanți desemnați; 

- interesul Primariei Lipova pentru dezvoltarea infrastructurii liceului din subordine; 

- posibilitatea pregătirii elevilor in specialitățile profilului servicii si real; 

-liceul este situat într-o zona centrala, accesibilă; 

- utilizarea internetului în procesul de învățământ; 



 

 

  

- posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.NC/ISJ, prin poșta electronică; 

- procesul de profesionalizare a carierei didactice; 

- creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 

- existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat; 

- sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale. 

- aplicarea unor  proiecte de realizare a unei părţi a stagiilor de practică în instituţii din UE.  

 

Amenințări: 

 
- sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare; 

- slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine plătite; 

- nivelul scăzut al resurselor bugetare, combinat cu lipsa de experienţă la nivelul consiliilor locale privind specificul finanţării unităţilor de 

învăţământ; 

- insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind 

priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ în corelație cu evoluția societății europene; 

- situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/elevi/tineri; 

- insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii; 

- diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare a indicelui scăzut de natalitate. 

- orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei preconcepute  

- dezinteresul manifestat de majoritatea pãrinţilor faţã de şcoalã ca urmare a lipsei de apreciere a competenței în societatea actuală; 

- migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate  

 -numărul mare de elevi ce au părinţii în străinătate.  

- imposibilitatea achizitionarii unor  resurse materiale necesare procesului didactic  

 

 Concluzie 

Opiniile elevilor, părinţilor si agenţilor economici confirmă faptul că activitatea pe care o desfăşurăm este înscrisă pe o traiectorie  

de calitate şi implicare ascendentă, si că potenţialul scolii ne permite/determină o permanenta reînnoire şi adaptare. 

 Prin asigurarea si modernizarea bazei materiale, prin stabilitatea resurselor umane calificate şi deschise către nou, cu sprijinul 

Comunităţii locale, putem asigura calitatea educaţiei. 

 

 



 

 

  

 

ANALIZA PEST (E) 
 

  Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică și legislativă, de evoluţia economică la nivel 

local, regional, naţional și internaţional, de programul social intern și de integrarea în structurile economice și culturale ale UE. Această analiză a 

parcurs identificarea următoarelor influenţe în activitatea Liceului „Sever Bocu” din Lipova 

 Factori politici - Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul Liceului „Sever Bocu”, având la bază principiul flexibilizării, 

se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. La nivelul orasului Lipova, în urma descentralizării administraţiei publice, 

comunitatea locală  şi-a asumat, in mare parte, rolul de principal sprijin financiar al unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, 

solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv. 

De asemenea, comunitatea locala are un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţii de învăţământ. Strategia de dezvoltare a 

judeţului Arad, Strategia de dezvoltare a regiunii Vest, PRAI regional Vest, PLAI Arad - deplasarea interesului în management de la control la 

autoevaluare, evaluare, consiliere - existenţa unor strategii de adaptare a învăţământului românesc la standarde europene - finanţarea de către stat 

a programelor de asistenţă socială ”Bani de liceu”, Programul ”Euro 200”, ”Bursa profesională” - existenţa proiectelor de pregătire și 

perfecţionare a cadrelor didactice și a programelor cu finanţare de educaţie și formare  profesională” - existenţa proiectelor de pregătire și 

perfecţionare a cadrelor didactice și a programelor cu finanţare. 

 Factori economici - - La nivelul orasului, nu exista un proiect de anvergura in dezvoltarea economica fiind doar intreprinderi mici  

cu numar mic de locuri de munca. Deocamdata conform PLAI si PRAI domeniul cu oferta cea mai generoasa a locurilor de munca rămân 

serviciile. Date fiind realitățile economice din zonă, liceul nostru prin profilul economic oferă șansa tinerilor de a-și dezvolta abilități 

antreprenoriale necesare dezvoltării unei afaceri proprii.apropierea dintre școală, mediul economic și mediul de afaceri, care asigură într-o mai 

mare măsură inserţia în viaţa activă a absolvenţilor școlii (interesul crescut al firmelor/companiilor pentru școlarizarea elevilor și angajarea 

absolvenţilor - migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea pieţei interne și externe în diferite 

calificări profesionale - cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri de la diverși egenţi economici (donaţii, sponsorizări) precum și 

parteneriate pentru finanţarea acţiunilor școlii (stagii de practică, activităţi extrașcolare)  

Factori sociali - oferta educaţională (profilurile și calificările profesionale în care școala asigură formarea iniţială) este dependentă de 

modificările de pe piaţa muncii și în sistemul de absorbţie profesională 

 - așteptările comunităţii de la școală 

 - creșterea numărului familiilor monoparentale, creșterea abandonului școlar, creșterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor 

 - fluctuaţiile demografice care influenţează cifrele de școlarizare ale unităţii de învăţământ. 

 Existenţa lipsurilor,  impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se  asupra contracarării efectelor 

negative. Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi grupuri de 



 

 

  

interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială. 

 Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu parintii elevilor, formarea şi instruirea permanentă a adulţilor se vor putea 

atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei infracţionalităţii deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a 

autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială. 

În context legal, elevii cu situaţie materială precară vor beneficia de burse sociale, bani de liceu, burse de merit, burse de studii. 

 Factori tehnologici - răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare și de tehnică de calcul (internet, telefonie mobilă, TV prin 

cablu etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în scurt timp.  La nivelul Liceului „Sever Bocu”, există suficiente spaţii pentru activitatea 

cadrelor didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară. Laborator  de informatică dotat cu calculatoare, o firmă de exercițiu, dotarea sălii 

profesorale și a cabinetelor cu calculatoare conectate la Internet, imprimante, copiatoare, scanner, dotare ce permite desfășurarea în bune condiții 

a orelor de informatică și actualizarea permanentă a cunoștințelor de către elevi și profesori. 

 Factori ecologici - integrarea în UE presupune respectarea unor norme precise de protejarea mediului de către școală 

 - implicarea școlii în rezolvarea problemelor de mediu (sortarea deșeurilor provenite din activitatea școlii pe categorii – plastic, hârtie, 

resturi alimentare) 

 - economisirea la maxim a resurselor de energie termică, electrică, apă, astfel încât să se protejeze mediul înconjurător. 

 Concluziile și interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a Liceului „Sever Bocu” din 

Lipova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Punctele slabe au dus la evidențierea următoarelor nevoi ale organizației: 
 
N1 - Consolidarea pregătirii profesionale prin pregătire practică în condiții de performanță 

N2 - Dezvoltarea motivației elevilor pentru învățare 

N3 - Creșterea stimei de sine a elevilor 

N4 - Îmbunatățirea performantelor elevilor proveniți din grupuri dezavantajate 

N5 - Ameliorarea și îmbunătățirea competentelor profesionale și personale ale elevilor, pentru a facilita tranziția de la scoală la locul 

de munca și pentru a satisface cerințele angajatorilor 

N6 - Creșterea calității actului educațional la nivelul școlii 

 

Pornind de la aceste nevoi, am hotărât, pentru orizontul 2020-2025, adoptarea unei strategii care vizează internaționalizarea 

demersului didactic și accentuarea dimensiunii europene a educației, prin care sa îmbunătățim calitatea actului educațional din 

cadrul Liceului „Sever Bocu” . 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

III PLAN OPERAȚIONAL 

Priorități (arii cheie/ domenii de interes), obiective strategice și măsuri de realizare 

Prioritatea 1: Corelarea ofertei educaționale a Liceului „Sever Bocu” cu nevoile de calificare de pe piața muncii 

Obiectiv 1:  

Îmbunătățirea tranziției de la școală pe piața muncii 

Obiectiv 2: 

Îmbunătățirea competențelor lingvistice 

Obiectiv 3: 

Dezvoltarea curriculum-ului în conformitate cu cerinţele pieţei muncii 

Ţinta:  

Ţinta 1.1. Creșterea cu 20% a numărului de elevi care derulează stagii practice la agenți economici locali sau pe piața muncii europene și obțin 

competente, abilitați și cunoștințe conforme cu SPP 

Ţinta 1.2 Adaptarea ofertei de formare profesionala la nevoile de calificare ale pieței muncii din regiune 

Ţinta 1.3 Dezvoltarea competentelor sociale și personale ale elevilor din Liceul „Sever Bocu” 

Ţinta 1.4 Creșterea numărului de absolvenți integrați pe piața muncii conform calificărilor dobândite 

Context:  

Schimbările produse în învățământul professional, 

Îmbătrânirea morală a bazei materiale 

Servicii de calitate oferite de şcoală 

Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională 

Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ, 

Menținerea la curent cu noile tendințe din educație 

Direcţii de 

acţiune 

Activităţi 

propuse 

Situaţia 

prezentă 

Acţiuni de întreprins Structuri implicate Termene 

implementare 

Încurajarea 

mobilităţilor 

peste graniţă în 

scop de învăţare/ 

formare  

Creşterea 

participării la 

activităţile de 

mobilitate a 

elevilor din 

 Adaugarea unor fonduri 

suplimentare Erasmus+ pentru 

categorile dezavantajate 

Coordonator proiecte şi 

programe 

Anual  

Identificarea de fonduri externe 

suplimentare 

Coordonator proiecte şi 

programe 

Anual  



 

 

  

categorii 

dezavantajate şi 

nevoi speciale 

Sprijin special pe timpul 

mobilităţii 

 La nevoie 

Creşterea 

numărului de 

mobilităţi ale 

cadrelor 

didactice 

Dezvoltarea 

programelor de 

mobilitate 

existente 

 Dezvoltarea proiectelor Erasmus+, 

KA2 – formarea personalului – 

job shadowing, misiuni de predare 

Coordonator proiecte şi 

programe 

 

Comisia de proiecte cu finanţare 

europeană 

Anual  

Participarea 

cadrelor 

didactice şi/sau  

elevilor la 

amnifestări 

academice de 

diferite tipuri 

Dezvoltarea 

programelor de 

mobilitate 

existente 

 Dezvoltarea proiectelor Erasmus+, 

KA1 – formarea personalului 

Coordonator proiecte şi 

programe 

 

Comisia de proiecte cu finanţare 

europeană 

Anual  

Dezvoltarea de 

programe 

compatibile la 

nivel 

internaţional 

Alinierea 

curriculară la 

standardele şi 

practicile 

europene 

În fiecare an, 

toate CDL-

urile sunt 

revizuite 

 

Există caiete 

de practică la 

toate 

domeniile de 

formare 

-În fiecare an, CDL-urile vor fi 

revizuite, actualizate: cel puţin 1 

instituţie de învăţământ VET din 

altă ţară va fi menţionată pentru 

dezvoltarea programei 

- În fiecare an, toate caietele de 

practică se vor revizui în funcţie 

de necesităţile identificate ale 

elevilor actuali şi potenţiali 

Cadre didactice ce au în 

încadrare CDL 

 

Coordonator proiecte şi 

programe 

 

Cadre didactice din VET 

1 septembrie 

 Internaţionalizar

ea „acasă”: 

asigurarea 

accesului 

elevilor care nu 

beneficiază de 

activităţi 

- Organizarea de activităţi cu 

caracter internaţional în spaţiul 

virtual prin folosirea contractelor 

stabilite 

Cadre didactice din VET 

participante la activităţi de 

formare 

Anual  



 

 

  

internaţionale 

tradiţionale la 

experienţe 

internaţionale 

 Dezvoltarea 

programelor de 

cooperare 

pentru inovare şi 

schimb de bune 

practici 

existente 

- Dezvoltarea unei aplicaţii 

Erasmus+, KA2 parteneriat 

strategic cu instituţii de formare 

VET din ţările care presupune 

dezvoltare curriculară 

Comisia de proiecte cu finanţare 

europeană 

Conform 

calendarului 

Dezvoltarea unor 

activităţi 

extracurriculare 

cu faţetă 

internaţională: 

simpozioane, 

conferinţe, 

târguri (ca parte 

a efortului de 

„internaţionaliza

re acasă”) 

Organizarea 

unor manifestări 

ştiinţifice cu 

participare 

iternaţională 

- Atragerea de cadre didactice din 

alte ţări pentru a participa la 

activităţi 

Liceul Tehnologic Cezar 

Nicolau 

Începând cu 2020 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 2: Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social în învățământul profesional și tehnic 



 

 

  

Obiectiv 4:  

Creșterea atractivității școlii pentru absolvenții ciclului gimnazial 

Obiectiv 5: 

Eficientizarea strategiilor didactice 

Obiectiv 6: 

Adaptarea instituțională la modificările din domeniul educațional intervenite la nivel european 

Ţinta:  

Ţinta 2.1: Dezvoltarea,diversificarea și creșterea eficientei relațiilor de parteneriat 

Ţinta 2.2: Internaționalizarea formarii profesionale prin stabilirea de parteneriate cu agenți economici de pe piața muncii din U.E 

Ţinta 2.3 Stabilirea unor parteneriate cu școli din spațiul european care sa contribuie la îmbunatățirea competentelor cheie ale elevilor și la dezvoltarea lor 

personala 

Context: Liceul „Sever Bocu” este dedicat: 

-valorificării experienţelor pozitive ale şcolii prin implicarea în proiecte finanţate prin programe comunitare şi fonduri structurale, încurajarea utilizării 

rezultatelor şi a produselor finale ale proiectelor în activitatea didactică 

-promovării unei imagini pozitive a României şi a valorilor româneşti în spaţiul european 

- facilităţii accesului larg al cadrelor didactice şi elevilor la resursele educaţionale din UE 

- realizarea planului de școlarizare, vizibilitatea unității școlare în comunitate, finanțarea per elev 

- concurența mare între liceele tehnologice pentru atragerea absolvenților de clasa a VIII-a 

Direcţii de 

acţiune 

Activităţi 

propuse 

Situaţia 

prezentă 

Acţiuni de întreprins Structuri implicate Termene 

implementare 

Dezvoltarea unor 

instrumente 

flexibile pentru 

promovarea 

ofertei 

educaţionale la 

nivel 

internaţional 

Identificarea 

bunelor 

practici, 

rezultate şi 

realizări 

remarcabile ale 

liceului şi 

promovarea lor 

pe plan 

internaţional 

 Analiza activităţiilor liceului şi 

cuprinderea acestora într-o broşură a 

bunelor practici 

 

 

Coordonator proiecte şi programe Anual  



 

 

  

Identificarea 

modalităţilor de 

promovare 

Site-ul şcolii Actualizarea paginii web a şcolii şi 

traducerea ei în limba engleză, în 

special a informaţiilor de interes 

pentru străini 

Realizarea unor ghiduri de informare 

care să cuprindă descrierea 

programelor de formare 

Comisia de proiecte şi programe cu 

finanţare europeană 

Anual  

Implicarea 

absolvenţilor 

care lucrează/ 

studiază în alte 

ţări în 

promovarea 

liceului 

 

 

 

 

 

 

-Publicații 

locale 

Alcătuirea unei scrisori de invitaţie 

către foştii absolvenţi 

Aşteptarea răspunsului şi 

transmiterea maetrialelor 

Analiza impactului materialelor 

transmise 

Comisia de proiecte şi programe cu 

finanţare europeană 

La nevoie 

Participarea la 

evenimente 

organizate la 

nivel 

internaţional 

  Prospectarea paletei de seminarii de 

contact, conferinţe, forumuri 

organizate la nivel european 

Realizarea unui plan de participare 

  

Atragerea de 

elevi 

internaţionali 

pentru stagii de 

practică în cadrul 

programului 

Erasmus+ 

Identificarea de 

elevi incoming 

în programul 

Erasmus+ 

Mobilităţi 

elevi 

Actualizarea şi traducerea în limba 

engeză a site-ului liceului  

Conceperea unui pachet de integrare 

socio-culturală a elevilor străini 

 

Îmbunătăţirea competenţelor 

lingvistice ale personalului didactic 

Cadre didactice ce au în încadrare 

CDL 

 

Coordonator proiecte şi programe 

 

 

Anual 



 

 

  

Depunerea 

candidaturilor 

pentru 

participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri de 

formare continuă 

pentru personalul 

implicat în 

educaţia şcolară 

prin Programul 

Erasmus+ 

Cel puţin 2 

cadre didactice 

participante la 

cursuri 

 -school educaţion and staff mobility 

-VET learner and staff mobility 

-Adult education and staff mobility 

Echipa managerială 

Coordonatorul activităţii de 

cooperare europeană 

Conform 

calendarului de 

depunere 

 

 

 

Prioritatea 3: Incluziunea elevilor proveniți din grupuri defavorizate  

Obiectiv 7:  

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale 

Obiectiv 8:  

Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor 

Ţinta:  

Ţinta 3.1 Crearea condițiilor pentru accesul la învățare a elevilor din grupuri dezavantajate și îmbunatățirea performantelor școlare ale acestora 

Context: Una dintre valorile europene promovate de Liceul „Sever Bocu” este asigurarea egalităţii de şanse prin acţiuni care vizează: 

- interzicerea discriminărilor pe motiv de naţionalitate, rasă, gen, culoare, origine, vârstă, limbă, religie, aptitudini, specializări 

- egalitatea în drepturi a tuturor persoanelor în faţa legii 

- egalitate de şanse 

Direcţii de 

acţiune 

Activităţi 

propuse 

Situaţia 

prezentă 

Acţiuni de întreprins Structuri implicate Termene implementare 

Reducerea 

absenteismului şi 

a abandonului 

Implicarea 

activă a 

diriginţilor în 

 Consiliere elev-părinte privind 

creşterea interesului acordat 

procesului instructiv-educativ şi  

Consilier educativ 

Consiliul elevilor 

Diriginţi 

Anual  



 

 

  

şcolar combaterea 

absenteismului, 

a delincvenţei 

şi a actelor de 

indisciplină 

 

alegerea carierei  

 

Creșterea 

promovabilității 

la examenele 

naționale 

Asigurarea 

condiţiilor 

egale de acces 

la programele 

de învăţare 

pentru toţi 

elevii şi 

sprijinirea 

acestora pentru 

propria formare 

     - 

identificarea 

elevilor cu un 

nivel scăzut de 

pregătire și 

participării la 

ore remediale 

la disciplinele 

de examen. 

- ore 

remediale 

organizate  

- programe 

de învăţare 

individuale 

care să 

asigure 

progresul şi 

învăţarea 

- programe 

de învăţare 

pentru elevii 

care participă 

la concursuri 

şcolare 

Toţi elevii identificaţi având un 

nivel scăzut de pregătire vor 

beneficia de programe speciale de 

pregătire 

- progres în pregătire 

Echipa managerială 

 

 

Cadrele didactice 

 

Anual  

Creșterea 

procentului de 

participare la 

examenul 

național de 

bacalaureat 

Implicarea 

echipelor mixte 

în 

monitorizarea 

elevilor 

 Constituirea unor echipe mixte 

şcoală-agent economic, şcoală-

universităţi  pentru înregistrarea şi 

urmărirea situaţiei absolvenţilor 

şcolii timp de 1 an după angajare 

sau după admitere în învăţământul 

superior 

Consilier educativ 

Consiliul elevilor 

Diriginţi 

 

 

Anual  



 

 

  

1. Promovarea, implementarea şi monitorizarea strategiei de internaționalizare 

 

Actualizarea continuă a pagini web LTCN cu plasarea tuturor informațiilor necesare potențialilor elevi, inclusiv actualizarea permanentă 

a informațiilor/ modificărilor legislative.  

Varianta finală a strategiei trebuie aprobată de Consiliul de Administrație a Liceului „Sever Bocu”. Strategia va fi însoțită de un plan 

operațional anual care va concretiza acțiunile strategiei. Colectarea informațiilor referitoare la progresele obținute în procesul de 

internaționalizare se va face de către:  

- Comisia pentru dezvoltarea programelor și proiectelor europene;  

Echipa formată din responsabilii pentru internaționalizarea va concepe fișe de monitorizare a indicatorilor din toate domeniile de acțiune 

ale strategiei, informația urmând să fie colectată semestrial şi anual la nivelul ariilor curriculare, departamentelor prin persoanele numite 

responsabile pentru internaționalizare. Responsabilii pentru internaționalizare vor întocmi rapoarte care vor fi prezentate Consiliului de 

Admininstrație la sfârșitul fiecărui semestru. Raportul va cuprinde informații privind gradul de îndeplinire a indicatorilor, dar şi eventuale 

propuneri pentru revizuirea elementelor strategiei în dependență de impactul lor (termene, resurse, indicatori etc.). Eventuale decizii de 

modificare a strategiei vor fi luate în Consiliul de Administraţie al Liceului „Sever Bocu” Lipova.  

REȚEAUA ȘCOLARĂ 
 

Numărul unităţilor de învăţământ la nivelul judeţului ARAD a scăzut în ultimii ani datorită faptului că unele şcoli din mediul rural la care 

elevii ajungeau cu mare dificultate au fost închise, cât şi datorită faptului că a scăzut considerabil numărul elevilor înscrişi în învăţământul 

primar şi gimnazial. 

Numărul populaţiei şcolare la nivel de judeţ a suferit o descreştere substanţială. Descreşterile cele mai semnificative se înregistrează la 

nivel primar, gimnazial şi liceal, caracteristică care nu este valabilă şi pentru învăţământul profesional unde înregistrăm o cotă continuu 

ascendentă din anul şcolar 2003-2009. Referitor la posibilităţile de realizare a planului de şcolarizare la clasele a IX-a prezentăm mai jos evoluţia 

previzionată pentru absolvenţii de clasa a VIII-a pe intervalul 2014-2020, pentru şcolile de unde se face afluirea elevilor spre calificările propuse 

de unitatea noastră. 

 

 



 

 

  

Evoluţia previzionată pentru absolvenţii de clasa a VIII –a la școlile gimnaziale care se îndreaptă spre liceul nostru                                                            

Judeţ, localitate Anul   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 2022 

Judeţul ARAD          

Localitatea 

Lipova 

128 96 96 100 96 98 100 110  

Pauliş 27 27 21 23 18 26 21 25  

Bârzava 25 23 30 19 24 19 19 21  

Ususau 28 24 18 20 25 25 18 25  

Bata 10 13 11 22 14 14 14 14  

Conop 28 21 30 32 20 26 36 25  

Chesint 15 15 16 20 19 16 13 13  

Zăbrani 36 35 26 23 34 26 35 19  

TOTAL 297 254 248 259 278 250 256 227  

                                                                           Sursa: secretariatul  şcolilor 

Printr-o consiliere de calitate realizată la nivelul claselor gimnaziale , consiliere care să presupună şi definirea abilităţilor pe care trebuie 

să le aibă elevul care doreşte să se califice în cele trei direcții oferite de liceul nostru,  – liceu teoretic, liceu tehnologic: economic și comerț,  

sperăm că elevi mai buni şi mai bine pregătiţi vor considera o oportunitate continuarea studiilor prin ceea ce şcoala noastră le oferă 

Pentru creşterea calităţii demersului didactic din şcoli şi de ce nu şi pentru creşterea numărului de elevi, se impune o îmbunătăţire a 

infrastructurii în multe şcoli din judeţ cât şi o mai bună dotare a lor cu echipamente şi mijloace de învăţământ, întrucât  numai aşa se poate sconta 

pe o calitate mai bună a procesului educaţional. 

Aceste date sunt susţinute şi de ratele de abandon şcolar care arată astfel: 

✓ în judeţul Arad rata de abandon şcolar pentru învăţământul primar şi gimnazial arată o tendinţă de creştere, de la 1,8 la valoarea 
de 2,3, 

Renumele de școală care se preocupă de condițiile pe care le oferă elevilor, condițiile de securitate și siguranță în care își desfășoară 



 

 

  

activitatea elevii și profesorii, competența și seriozitatea profesorilor sperăm să atragă elevii buni din oraș pentru ciclul gimnazial și liceu. 
 
 
 
 
Evoluţia previzionată pentru absolvenţii de clasa a-IV –a în orașul Lipova în vederea formării claselor a-V-a începând cu anul 

școlar 2014-2015. 

 
Judeţ, 

localitate 

Anul  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021     

 

2022 

Localitatea 

Lipova 

112 98 106 80 78 118 116 100  

 

OFERTA ŞCOLILOR PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN JUDEȚUL ARAD 

Continuând tradiţia judeţului Arad în formarea profesională iniţială, ancorată în politica regiunii Vest, oferta educaţională la nivelul 

judeţului se prezintă astfel: 

Un indicator accesibil în ceea ce priveşte elevii cuprinşi în sistem este rata de absolvire .  

În cazul învăţământului profesional se constată un salt al ratei de absolvire, în ultimii doi ani de la 20,3% la 39,9%, salt care trebuie analizat. 
 
Analizând rata de succes putem observa că în fiecare an în judeţul Arad ratele de succes sunt mai bune în cadrul învăţământului postliceal şi de 
maiştri, iar în cazul învăţământului gimnazial şi profesional se observă o tendinţă îngrijorătoare de scădere a ratei de succes astfel.  

 
✓ la nivelul învăţământului gimnazial  în perioada analizată se constată o scădere a ratei de succes de la 83,6% la 59,4% 
✓ la nivelul învăţământului profesional şi de ucenici se observă o scădere  a ratei de succes cu 32,7% 
✓ la nivelul învăţământului  postliceal şi de maiştri rata de succes creşte cu 1,9%. 

 

Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate locală şi eficientizarea lucrului în parteneriat pentru sprijinirea şi dezvoltarea 

învăţământului tehnic şi profesional, este o preocupare constantă a  echipei manageriale. 



 

 

  

 O permanentă colaborare o are şcoala cu Consiliul reprezentativ al părinţilor în ceea ce priveşte: 

• acordarea unor recompense elevilor  cu merite deosebite 

• cadru favorabil desfăşurării sistemului de predare – învăţare. 

Avantajaţi de specificul regiunii şi al multor agenţi economici care au ca obiect al muncii  comerţul, de resursele interne, logistică și de 

existenţa cadrelor cu experienţă în domeniu, ne propunem ca în anii ce vin să extindem experienţa de bună practică dobândită în anii anteriori. 

Vom organiza în continuare pentru elevi stagii de practică la agenţi economici din zonă, în vederea dobândirii competenţelor cerute de 

standardele de pregătire, pentru a determina astfel o tranziţie uşoară de la şcoală la viitorul loc de muncă.  

 



 

 

  

DEZVOLTAREA RESURSELOR  UMANE 
 

Există preocuparea cadrelor didactice pentru formare continuă prin: 

• propria formare continuă prin activităţi metodice şi psihopedagogice, realizate la 

nivelul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice, al consfătuirilor de specialitate 

sau prin sesiuni de comunicări ştiinţifice; 

• formare continuă prin cursuri organizate de Casa Corpului Didactic în colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 

             Anul școlar 2017-2018: 

 13 – gradul didactic I 

 16 – gradul didactic II 

  5 – gradul didactic definitivat 

  5 – debutanți 

              Anul școlar 2018-2019: 

                                     16 – grad didactic I 

                                     16 – grad didactic II 

                                      8 – grad didactic definitivat 

                                      6 - debutanți 

             Anul școlar 2019-2020: 

                                     15 – grad didactic I 

                                     14– grad didactic II 

                                      8 – grad didacti definitivat 

                                      5 – debutanți 

            Anul școlar 2020-2021: 

                                     18 – grad didactic I 

                                       7– grad didactic II 

                                      12 – grad didacti definitivat 

                                      5 – debutanți 

            Anul școlar 2021-2022: 

                                      20 – grad didactic I 

                                       4– grad didactic II 

                                      11 – grad didacti definitivat 

                                      7 – debutanți 

            Anul școlar 2022-2023: 

                                      20 – grad didactic I 

                                       8– grad didactic II 

                                      4 – grad didacti definitivat 

                                      9 – debutanți 

 

 

      Relaţia dintre diferite categorii de personal este următoarea :: 

 -  relaţia director – personal se bazează pe principii democratice, realizându-se întregirea 

autorităţii instituţionalizate cu cea persuasivă. De asemenea constatăm delegări de autoritate 

decizionala pentru  diferite persoane din subordine ; 

-  relaţia profesor – profesor se bazează pe o comunicare multidirecţională  cu beneficii de 

partea ambelor părţi, atât in plan intelectual cat si afectiv 

-  relația profesor – elev se bazează pe colaborare și respect reciproc. 

 

                                  



 

 

  

Număr posturi/norme didactice 

Anul 

şcolar 

Specialitatea 

catedrei 

(postului) 

Total 

norme/posturi 

didactice 

Calificaţi din care Suplinitori 

necalificaţi 
Total 

calificaţi 

Titulari Suplinitori 

2015-

2016 

Cadre 

didactice înv. 

liceal+gimn. 

21,51 21,51 20,63 0,88 - 

Învățământ 

preșcolar 
14 14 12 2  - 

2016-

2017 

Cadre 

didactice înv. 

liceal+gimn. 

21,63 21,63 19,39 2,24 - 

Învățământ 

preșcolar 
14 14 12 2 - 

2017-

2018 

Cadre 

didactice înv. 

liceal+gimn. 

23,02 21,82 15,24 6,58 1,20 

Învățământ 

preșcolar 
14 14 12 2 - 

2018-

2019 

Cadre 

didactice înv. 

liceal+gimn

  

23,7 22.42 17,74 5,96 

0,86 

 

 

2018-

2019 

Învățământ 

preșcolar

  
14 14 11 3 0 

2019-

2020 

Cadre 

didactice înv. 

liceal+gimn 

22,88 22.88 29.62 7,26 0 

2018-

2019 

Învățământ 

preșcolar

  

14 14 12 2 0 

2019-

2020 

Cadre 

didactice 

învățîmânt 

gimnazial/licea 

22,88 22,63 19,99 2,64 0,25 

Cadre 

didactice 

învățământ 

preșcolar 

14 14 12 2 0 

2020-

2021 

Cadre 

didactice 

învățîmânt 

gimnazial/licea 

22,03 21,75 15,82 5,93 0,28 

Cadre 

didactice 

învățământ 

preșcolar 

14 14 12 2 0 

2021-

2022 

Cadre 

didactice 

învățîmânt 

gimnazial/licea 

22,03 21,75 15,82 5,93 0,28 



 

 

  

Cadre 

didactice 

învățământ 

preșcolar 

14 14 12 2 0 

2022-

2023  

Cadre 

didactice 

învățîmânt 

gimnazial/licea 

         20.88 21.75 15.35 2 1 

2022-

2023 

Cadre 

didactice 

învățământ 

preșcolar 

14 14 12 2 0 

Sursa: Secretariatul şcolii 

                      



 

 

  

Total norme didactice AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
 

 

 

 

Specialitatea 

catedrei (postului) 

Total 

norme 

/posturi 

didactice 

Calificaţi din care Necali

-ficați 

Detașați 

Total 

calificaţi 

Titulari Suplinitori 

calificați 

Limba și literatura 

română   
2,47 2,47 2,09 0,38 0 0 

Limba latină 0,12 0,12 0,12 0 0 0 

Limba franceză    1,22 1,22 1,22 0 0 0 

Limba engleză    1,38 1,38 1,09 0,29 0 0 

Matematică    2,40 2,40 2,06 0,34 0 0 

Biologie 1 1 1 0 0 0 

Chimie 0,56 0,56 0 0,56 0 0 

Fizică 0,87 0 0 0 0,87 1 

Istorie-științe socio-

umane 
0,86 0,86 0 0,86 0 1 

Geografie 0,79 0,79 0,79 0 0 0 

Religie ortodoxă 0,64 0,64 0 0,64 0 1 

Religie penticostală 0,33 0,33 0,33 0 0 0 

Economie  0,44 0,44 0,28 0,18 0 0 

Filosofie, logică și 

argumentare 
0,11 0,11 0,11 0 0 0 

Psihologie  0,06 0,06 0 0,06 0 0 

Socio-umane 0,34 0,34 0 0,34 0 0 

Economic 

administrativ 

comerț-

servicii/comerț 

servicii 

5,83 5,83 4,61 1,22 0 1 

Ed. tehnologică 0,34 0,34 0,06 0,28 0 0 

TIC/informatică 0,64 0,64 0 0,64 0 0 

Educație fizică 1,06 1,06 1,06 0 0 0 

Educație vizuală 0,33 0,33 0,33 0 0 0 

Educație  muzicală 0,33 0 0 0 0,33 0 

Consiliere si 

orientare 
0,05 0,05 0 0,05 0 0 

Învățământ 

preșcolar 
14 14 12 2 0 0 

TOTAL 36,17 34,95 27,13 7,82 1,2 4 



 

 

  

Ambianţa din şcoală  este propice unui învăţământ de calitate, nefiind probleme de 

comunicare între membrii colectivului . 

Relaţia dintre profesor şi elev este transformată într-un dialog permanent fără să fie 

exclusă autoritatea profesorului .  

Datele statistice ale școlii și rezultatele de la evaluările naționale ale elevilor ce vin 

spre școala noastră demonstrează că pregătirea lor este medie si chiar sub medie şi pentru a 

obţine o calitate a acţiunii de învăţare este nevoie de o muncă susţinută a profesorilor şi de o 

permanentă monitorizare şi consiliere a elevilor și părinților. Dezinteresul pentru școală 

crește vizibil de la an la an atât la elevi cît și la părinți. O problemă destul de greu de depășit 

este  cea legată de prejudecățile existente în zonă și în special din oraș legate de profilul 

agricol pe care l-a avut liceul de-a lungul timpului. 

Chiar dacă numărul de absenţe nemotivate a scăzut în ultimii ani, numărul de absențe 

pe total este in creştere. Acest lucru se datorează pe de o parte navetei elevilor  si  pe de altă 

parte situației financiare a unor elevi, ceea ce explică numărul mare de beneficiari ai burselor 

școlare sociale și dificultățile pe care le întâmpinăm în realizarea unor activități 

extracurriculare după orele de curs. Sperăm că atragerea elevilor din localitate, în ciclul 

gimnazial să modifice mentalități ale comunității și să îmbunătățească calitatea activităților 

școlare 

In contextul actual al societăţii româneşti, cadrele didactice ale şcolii noastre au realizat 

necesitatea implicării mai active în evoluţia socio-profesională a propriilor elevi. Ca urmare, 

profesorii şcolii şi mai ales diriginţii s-au perfecţionat urmând cursuri de consiliere şi 

orientare profesionala şi vocaţională. Rezultatele consilierii se reflectă favorabil în inserţia 

socio-profesională a absolvenţilor noştri la care rata şomajului este sub media pe judeţ. 

 

Predarea si învăţarea 

Ne dorim ca profesorii noştri să devină din simpli transmiţători de informaţii, organizatori 

ai mediului de învăţare, accentul fiind pus pe implicarea activă a elevului în procesul de 

predare – învăţare. Această formare participativă pe care o implica învăţarea activă centrată 

pe elev, se regăseşte, dar nu total, în planurile de lecţie si în planificările didactice care au 

fost adaptate noii viziuni, dar şi în rezultatele la învăţătură, precum şi în diminuarea 

absenteismului. La clasă, pe lângă faptul că elevii sunt folosiţi ca o resursă, sunt încurajaţi să 

participe şi să îşi împărtăşească experienţele; se folosesc şi o serie de noi tehnici de învăţare: 

• problematizare 

• metoda mozaic 

• lucrul în grup 

• chestionare 

• materiale video 

• studii de caz 

• studiul individual, etc.  

Pentru analiza procesului de predare învățare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei 

comisii metodice, care au evaluat activitatea și rezultatele obţinute în procesul de predare-

învățare. Rapoartele de analiză au relevat următoarele:  

▪ corelarea conţinuturilor activității de învățare cu obiectivele și prevederile 

programelor pe discipline.  

▪ alegerea unor strategii optime pentru realizarea obiectivelor  

▪ identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor și adaptarea demersului didactic la 

nevoile lor. 

     

70% dintre profesori a utilizat metode de învăţare centrate pe elev 

▪ elaborarea și utilizarea instrumentelor de evaluare 



 

 

  

▪ urmărirea progresului şcolar al elevilor prin compararea testelor iniţiale cu cele 

finale. 

▪ stabilirea programelor de recuperare a rămânerilor în urmă la învăţătură și de 

prevenire a eşecului şcolar. 

▪ organizarea pregătirii suplimentare a elevilor în vederea participării la olimpiade 

şcolare. 

▪ utilizarea resurselor materiale existente în şcoală pentru sprijinirea învăţării. 

▪ dezvoltarea curriculumului la decizia școlii ţinând seama de opţiunile elevilor: 

biologie, chimie, matematică, fizică . 

▪ preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor 

didactice, participarea la cursuri de formare (curs ECDL, tehhnici active de 

evaluare, pașaport pentru catedră etc. ), activități metodice la nivelul școlii si 

CCD. 

▪  Peste 95% dintre părinţi și elevi apreciază cu FOARTE BINE atitudinea și 

comportamentul cadrelor didactice fata de elevi. 

- În perioada învățământului online elevii și provesorii și-au desfășurat activitatea pe 

platforma teams. 

 

Materiale și resurse didactice 

 

Activităţile pe care profesorii noştri le întreprind la clasă, se desfăşoară utilizând: 

• 71  calculatoare şi soft-uri educaţionale pentru diferite discipline 

• navigare pe internet 

• aparate, machete, planşe 

• CD, DVD 

• Table inteligente pentru fiecare clasă 

• Videoproiectoare pentru fiecare clasă 

•  1 cabinet  AEL și 1 laborator informatică 

• Firma de exercițiu 

• biblioteca școlară 

• laboratoare de cultură generală (fizică, chimie, biologie), de specialitatea studiului 

calității produselor, informatică 

Apreciem că suntem la un nivel satisfăcător în ceea ce priveşte dotarea, pentru a 

răspunde  standardelor cerute actului de învăţare, ne propunem ca în următorii ani să 

îmbogăţim şi să perfecţionăm dotarea cu materiale şi resurse didactice din resurse bugetare și 

extrabugetare. 

Activitatea la clasă se bazează pe materiale didactice auxiliare: 

• standarde de pregătire profesională, 

• curriculum pentru diferitele module studiate, 

• ghiduri metodologice pentru profesori şi pentru elevi, 

• fişe de lucru . 

În elaborarea acestora, profesorii şi elevii şcolii noastre şi-au adus o reală contribuţie.  

Folosind toate aceste materiale şi resurse didactice care ţin cont de evoluţia diferitelor 

domenii, elevii pot aplica propriul lor mod de înţelegere a conţinutului, realizând „produse 

intelectuale” (proiecte, desene, eseuri de prezentare, teste, teme). Sub îndrumarea 

profesorilor, acestea au devenit şi vor deveni în mare parte resurse didactice pentru 

generaţiile următoare. 

Resurse fizice 



 

 

  

Situaţia spaţiilor şcolare – spatiile şcolare sunt igienizate anual, sunt spaţioase si 

luminoase, incluzând 6 cabinete, 5 laboratoare, 16 săli de clasă, o sală de sport si 1 bibliotecă 

cu peste 11 000 volume; 

Starea clădirilor   - spatiile şcolare utilizate se află într-un corp  de clădire bine 

întreţinute. În ultimii patru ani s-au efectuat lucrări de reabilitare termică a clădirii în care se 

află în prezent sălile clasă (s-au schimbat geamurile, 80% din uși s-a construit o centrală 

termică nouă și s-au înclocuit caloriferele și celelalte componente ale instalației termice.  

Lucrările de reabilitare și reparații au fost realizate cu fonduri bugetare şi din 

autofinanţări. Proiectul de reabilitare a clădirii școlii a fost finanțat 50%, se așteaptă finanțare 

pentru ce a rămas neefectuat. 

Nivelul de dotare cu resurse educaţionale : 

• 12 ha de teren agricol  

• Dotare cu aparatură specifică laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și 

studiul calității produselor și serviciilor la un nivel satisfăcător. 

• Bibliotecă școlară dotată cu 11 868 de volume. 

• Program de contabilitate CIEL pentru elevii profilului economic 

• Bază materială bună la sala de sport 

• Lecții AEL pentru disciplinele de cultură generală 

•  Pachet Office 2003, 2013 și navigare Web 

• Sisteme de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 7 și 8 

 

 

COLABORARE ȘCOALĂ- PĂRINȚI 
 

Elevii școlii provin, în majoritate, din familii cu nivel financiar scăzut și cu pregătire 

intelectuală minimă și medie. În majoritatea cazurilor familiile elevilor nu colaborează cu 

şcoala decât în cazuri extreme. Problemele privind frecvența și nivelul de pregătire al elevilor 

sunt lăsate în grija școlii. Colectivul didactic a iniţiat un program de implicare a părinţilor 

prin comitetele de părinţi  în desfăşurarea procesului instructiv - educativ pentru creşterea 

nivelului de pregătire al elevilor, diminuarea absenteismului, eliminarea abandonului şcolar și 

combaterea violenței și agresivității în școală. 

  S-au realizat acţiuni de consiliere și informare periodică a părinţilor pentru evitarea 

abandonului, absenteismului și insuccesului şcolar. 

           

 

RELAȚIA ȘCOALĂ-COMUNITATEA LOCALĂ 
 

Echipa managerială este preocupată de întreţinerea unor relaţii de cooperare și 

colaborare cu reprezentanţii comunității locale, care sunt reprezentaţi în consiliul de 

administraţie al școlii și implicaţi în asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ. Cu sprijinul Primăriei s-au desfăşurat lucrări de întreţinere si 

reparații a spaţiului de învăţământ. Reprezentanţii locali au sprijinit şcoala în încheierea 

contractelor de colaborare cu agenţii economici pentru desfăşurarea  instruirii practice a 

elevilor de la clasele tehnologice. 

 

Descrierea de bune practice 
 



 

 

  

Târgul naţional al Firmelor de exerciţiu are loc anual, în luna mai, la Expo 

Arad. 

- Participă firmele de exerciţiu ale claselor a XI-a, dar şi cei care doresc din clasele a XII-

a. 

De asemenea, participă şi firme de exerciţiu de la alte şcoli din ţară şi străinătate. 

Sunt invitaţi reprezentanţii din partea ISJ Arad, a celor două universităţi, Centrala Firmelor 

exerciţiu –ROCT Timişoara, agenţi economici, directori ai şcolilor implicate, mass-media. 

- Fiecare firmă înscrisă pentru participare la târg îşi amenajează standul de prezentare 

pentru 

prezentarea ofertei firmei. 

În cadrul târgului se realizează tranzacţii între firmele participante, completându-se toate 

documentele necesare. Este organizat un birou care reprezintă Banca virtuală ROCT unde 

sunt luate în evidenţă toate tranzacţiile. 

- Firmele de exerciţiu concurează între ele în cadrul următoarelor secţiuni: prezentarea 

firmei, 

amenajarea standului, promovarea firmei, site-ul firmei de exerciţiu, număr de tranzacţii, 

comunicare în limba engleză. 

Marele premiu este oferit unei singure firme de exerciţiu, după însumarea punctajelor 

obţinute la toate competiţiile. 

- Evaluarea firmelor se realizează de către comisii mixte formate din profesori şi invitaţi. 

 Dovezi ale succesului 

- Fotografii cu standurile şi cu materialele promoţionale 

- Tranzacţiile încheiate 

- Premiile obţinute în cadrul competiţiilor derulate în cadrul Târgului 

- Feed-back-ul pozitiv oferit de elevii implicaţi; 

- Feed-back-ul pozitiv oferit din partea părinţilor şi a comunităţii locale; 

- Creşterea vizibilităţii şcolii la nivel local şi regional. 

Resurse necesare 

Resurse umane: elevi, cadre didactice – profesori coordonatori 

Resurse materiale: logistica şcolii, echipamente IT 

Resurse financiare: autofinanţare, finanţare nerambursabilă 

 
„ÎMPREUNĂ ÎN SPIRITUL CRĂCIUNULUI” – PROIECT EDUCATIV DESFĂȘURAT DE ELEVII 

CLASEI a- V- a DE LA  LICEUL „SEVER BOCU” DIN LIPOVA 
Educația non-formală cu  rol important în formarea și dezvoltarea personalității 

copiilor. Este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și motivante. 

Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului 

tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei 

libertăți de exprimare maxime. Descoperirea și dezvoltarea abilităților pentru lectura și 

exprimarea emoțiilor, gândurilor în scris este posibilă și printr-o vizită la biblioteca județeană 

unde persoane calificate știu să stimuleze elevilor de vârstă mică, clasa a-V-a, interesul 

pentru lectură, chiar pentru scris. 

 Astfel doamna Blaga Mihaela de la Biblioteca Județeană după ce a prezentat succint 

ideile motivaționale din cărțile specifice vârstei, i-a introdus pe copii într-o atmosferă de 

poveste apoi a dat startul atelierului de creație de povești. Poveștile create cu copii au 

întotdeuna un mesaj pozitiv, stimulant, care să ajute creionarea unui caracter frumos atât 

copilului creator cât și celui care a ascultat povestea.  

Activitatea la bibliotecă s-a încheiat cu un joc frumos gustat pe deplin.   



 

 

  

    Activitățile extracurriculare au un rol important în formarea unității unui colectiv de 

elevi, formarea și dezvoltarea abilităților de relaționare, dezvoltarea sentimentelor de altruism 

și generozitate, care stau la baza conviețuirii oamenilor într-o comunitate unde sunt puși în 

diverse situații pe care trebuie sa le rezolve împreună. Participarea părinților la aceste 

activități, începând cu serbarea de Crăciun este deosebit de benefică pentru copiii lor si 

ceilalți elevi, prezența lor dă un plus de seriozitate și importanță activităților pe care le 

desfășoară împreună. Activitățile din cadrul proiectului „Împreună  în spiritul Crăciunului” 

desfășurate de elevii clasei a-V-a împreună cu dirigintele lor alături de unii părinți ai elevilor 

au adus un plus de bucurie înainte de vacanța de iarnă tuturor celor implicați.  

DRUM DESCHIS  CĂTRE O CARIERĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 

SERVICIILOR - PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS PLUS 

Acțiunea cheie 1 – formare profesională (VET) Nr. 2016 RO01-023279 

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de pregătire al elevilor, prin desfășurarea 

de activități practice în companii din spațiul european, în vederea unor șanse sporite în carieră 

și o mai bună angajabilitate 

Proiectul răspunde unei nevoi identificate la nivelul școlii noastre, și anume aceea că 

în momentul în care absolvenții doresc să se angajeze în domeniile pentru care se pregătesc, 

întâmpină dificultăți datorate faptului că nu dispun de experiența practică în concordanță cu 

cerințele actuale ale locului de munca, lucru cauzat de deficiențe în realizarea stagiilor de 

pregătire practică la nivelul școlii noastre. 

Obiectivele specifice au foast: 

O1 Formarea și dezvoltarea de competențe, abilități și cunoștințe în domeniul lor de formare 

profesională,  domeniul servicii, în cadrul unor țări europene, astfel încât participanții să fie 

în măsură să-și practice profesia și să se adapteze cerințelor pieței muncii 

O2 Dezvoltarea comportamentului specific locului de muncă, prin relaționare eficientă, 

practicarea muncii în echipă, cultivarea respectului, echilibrului și a toleranței în cadrul 

grupului 

O3 Îmbunătățirea competențelor lingvistice și extinderea orizontului cultural al participanților 

prin impactul cu medii culturale europene. 

Descriere 

Pregătirea practică a modulelor „ Instrumente de plată”și „Protecția consumatorului 

și a mediului”  realizate prin plasament într-un mediu economic şi concurenţial real vor avea 

un impact semnificativ în dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi cunoştinţelor 

participanţilor, contribuind la formarea competenţelor specializate: identificarea şi 

caracterizarea modalităţilor de plată, prezentarea şi utilizarea instrumentelor de plată, 

completarea manuală şi electronică a acestora, elaborarea circuituuil instrumentelor de plată, 

înregistrarea în contabilitate a tranzacţiilor economice utilizând instrumente de plată. 

Aceasta va răspunde şi următoarelor nevoi de formare ale elevilor noştri: 

Dovezi ale succesului 

-experienţă practică şi o pregătire profesională de un înalt nivel; 

-verificarea cunoştinţelor teoretice dobândite la şcoală într-un mediu străin de lucru; 

-oportunitatea de a lucra alături de specialişti în domeniu; 

-competenţe îmbunătăţite care să-i ajute să aibă prioritate în găsirea unui loc de 

muncă, atât în ţară, cât şi în străinătate; 

 



 

 

  



 

 

  

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

SPECIFICAȚIE 

LIMBA 

DE 

PREDA

RE 

EXISTENT ÎN 2021- 2022 

TOTAL 13 clase 
DIN CARE : 

Propunere 

An școlar 2022- 

2023 

Clasele 

V–XII  

 

 

Clasa 

a- V-

a 
 

Cla

sa 

a 

VI-
a 

 

Clas

a a-

VII-
a 

Clasa 

a-

VIII_a 

 

Clasa 

a IX a 

Clasa 

a X – a 

 

Clasa 

a XI – a 

 

Clasa 

a XII 

– a 

 

cl. a IX– 

a 

  

 

cl – a-V-a 

 

 

Clasa 

elevi 

Clasa 

elevi 
clas
ael

evi 

clas

a 

elev
i 

Clasa 

/elevi 

cl./ 

elevi cl. / 

elevi. 

cl. / 

elevi. 

cl. / 

elevi. 

cl. / 

elevi. 
 

Învăţământ liceal  - zi  

Filiera tehnologică 

Profil servicii 
Filiera teoretică  

Profil real 

 

 

Română 

 
 

6     

1 2 1 2 

2 2 

Îmvățământ gimnazial Română 6 2 1 2 1     2 2 

Învățământ profesional Română        1    



 

 

  

 
PLANUL DE ȘCOLARIZARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

SPECIFICAȚIE 

LIMBA 

DE 

PREDA

RE 

EXISTENT ÎN 2022- 2023 

TOTAL 13 clase 

DIN CARE : 

Propunere 

An școlar 2023- 

2024 

Clasele 

V–XII  

 

 

Clasa 

a- V-

a 

 

Cla

sa 

a 

VI-

a 

 

Clas

a a-

VII-

a 

Clasa 

a-

VIII_a 

 

Clasa 

a IX a 

Clasa 

a X – a 

 

Clasa 

a XI – a 

 

Clasa 

a XII 

– a 

 

cl. a IX– 

a 

  

 

cl – a-V-a 

 

 

Clasa 

elevi 

Clasa 
elevi 

clas

ael
evi 

clas
a 

elev

i 

Clasa 
/elevi 

cl./ 
elevi cl. / 

elevi. 

cl. / 

elevi. 

cl. / 

elevi. 

cl. / 

elevi. 
 

Învăţământ liceal  - zi  
Filiera tehnologică 

Profil servicii 

Filiera teoretică  
Profil real 

 

 

Română 

 

 

6     

2 1 2 1 

2  

Îmvățământ gimnazial Română 7 2 2 1 2                 2 

Învățământ profesional Română 0           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE PARTENERIAT 
pentru îmbunătăţirea procesului de tranziţie 

a elevului de la şcoală la locul de muncă 

Obiective ierarhice  Indicatori de performanţă cheie Metode de verificare  Factori externi 

OBIECTIV 

• Respectarea prevederilor standardelor de pregătire 

profesională 

Realizarea integrală a competenţelor atât la 

instruirea teoretică cât şi la activităţile 

practice incluse în curriculumul pentru 

nivelul 3 de pregătire  

  

Observarea individuală a fiecărui elev la locul 

de muncă 

Completarea fişei individuale de practică 

Studiul fişei individuale de către comisia de 

specialitate şi prezentarea unui raport final 

Evaluarea finală împreună cu reprezentanţii 

agentului economic 

• M.E.C 

• I.S.J. 

• C.N.D.Î.P.T. 

( TVET) 

 

• C.L.D. P.S. 

SCOP 

• Parcurgerea lucrărilor specifice  agentului economic în 

vederea realizării unei învăţări de calitate la locul de 

muncă  şi sensibilizarea agentului economic pentru 

angajarea absolvenţilor după încheierea ciclului de 

şcolarizare 

 

 Parcurgerea lucrărilor specifice privind 

comercializarea mărfurilor  se desfăşoară prin 

repartizarea  elevilor la agenţii economici de pe raza 

oraşului Lipova ,agenţi cu care au fost încheiate  acord 

de parteneriat .Aceste convenţii ajută la repartizarea 

elevilor in grupuri mici ceea ce face posibilă realizarea 

unei învăţări de calitate si formarea unor deprinderi 

privind operaţiile specifice activităţilor comerciale 

ducând totodată si la sensibilizarea agentului 

economic pentru angajarea viitorilor absolvenţi. 

Realizarea unei planificări a instruirii 

practice din şcoală în acord cu natura 

lucrărilor  agenţilor economici. Încheierea 

unor convenţii de colaborare  cu agentul 

economic, prin care agentul  şi şcoala să 

realizeze un parteneriat care să intereseze 

deopotrivă ambele părţi 

Realizarea unui feedback final cu agentul 

economic privind aprecierea practicii şi 

posibilităţile de angajare 

 

Planificarea  perioadelor de instruire practica 

in concordanță cu  nevoile agentului 

economic, elevul luând parte efectiv la 

activitaţi specifice.  

Recepţia lucrărilor pe baza normele tehnice 

privind lucrările executate la agentul economic 

Observaţii şi aprecieri bune din partea celor 

care conduc lucrările, referitor la respectarea 

măsurilor de tehnica securităţii muncii şi PSI 

Solicitarea unei  scrisori de  apreciere a 

lucrărilor din partea agentului economic, prin 

care să fie evidenţiată calitatea lucrărilor şi 

faptul că demersul comun şi-a atins scopul  

   Prin intermediul profesorilor coordonatori,a 

maiştrilor instructori si a sefului catedrei de 

tehnologii,se menţine o forte buna legătura privind 

îndeplinirea sarcinilor  de lucru la agenţii 

economici cu activitate de comerţ la acordarea notei 

la instruirea practica  contribuie si aprecierea făcuta 

elevului de câtre agentul economic. 

• Agenţi 

economici cu 

care       

şcoala are 

contract de 

parteneriat, 

sau convenţii 

• Părinţi 

• Comunităţile 

locale 

REZULTATE 

• Însuşirea deprinderilor pentru executarea activităţilor 

specifice comercializării mărfurilor Aprecierea 

lucrărilor de către agentul economic. 

• Stabilirea unor demersuri în vederea angajării 

absolvenţilor  pe piaţa muncii 

• Implicarea mai bună a celor doi parteneri în toate 

aspectele care ţin de educaţie şi formare  

Raportarea întregii activităţi desfăşurate la 

normelor tehnice silvice specifice  lucrării 

respectiv silvice propuse .pentru 

specializarea comerţ s,întreaga activitate se 

va raporta la respectarea normelor privind 

tehnica comercializării 

mărfurilor,respectarea normelor privind 

igiena si securitatea muncii si a normelor 

privind protecţia muncii si interzicerea 

actelor de comerţ ilicit si concurenta 

neloaiala. 

Stabilirea unui program de lucru  care să 

permită atingerea performanţei scontate.   

Stabilirea unor variante de program care să 

permită adaptarea la condiţii meteo 

nefavorabile pentru elevii de la specializarea 

silvicultura. 

Acomodarea elevilor cu exigenţele 

viitoarelor lor locuri de muncă  

Situaţie de lucrări 

• Cantitativ 

• Calitativ 

• Valoric 

Raportul agentului tehnic  (tehnicianul 

silvic,responsabil magazin) către şcoală cu 

observaţii asupra elevilor şi maistrului sau 

profesorului îndrumător, personalului şcolii şi 

recomandări 

• Responsabilul 

agentului 

economic pe 

probleme de 

normarea 

muncii 



 

 

PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 
 Referitor la pregătirea profesională a personalului, ea se realizează aşa cum s-a 

menţionat la obiectivul 3 din planul operaţional şi vizează creşterea randamentului şcolar si 

îmbunătăţirea calităţii demersului didactic. 

 Aşa cum rezultă din analiza făcută la nivel de instituție pregătirea şi perfecţionarea 

pregătirii profesionale se va realiza atât individual cât şi organizat.  

 Perfecţionarea pregătirii profesionale preconizăm a se realiza printr-o componentă 

teoretică care presupune o activitate permanentă de consultare a unor surse de informare, fie 

ele de specialitate sau de metodica predării, cât şi printr-o componentă practică care include 

activităţi practice care pot consta în organizarea unor experimente, anchete, observaţii etc. 

 Cea organizată preconizăm a o realiza la nivelul consiliilor pedagogice, cursurilor de 

perfecţionare,  examenelor de definitivat, grad II sau grad I, sesiunilor metodico-ştiinţifice, 

colocvii, simpozioane, consfătuiri, etc. 

 Considerăm de o  importanţă deosebită activitatea de perfecţionare profesională, ea 

fiind de fapt atât o obligaţie pentru fiecare cadru didactic, cât şi o condiţie pentru realizarea 

unor demersuri didactice reuşite , atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară. 

In vederea asigurării calităţii şi a eficienţei în învăţământ, se impun cursuri de formare 

şi în domeniul asigurării calităţii, în zona de Vest îşi propune o cât mai bună diseminare a 

informaţiilor şi a experienţei care se vor dobândi la aceste cursuri. Acest deziderat este 

cuprins şi în PAS la obiectivul 3, unde acţiunea de implementare a calităţii în şcoală include 

şi cursuri de formare pentru asigurarea calităţii. 

 

 

FINANŢAREA  PLANULUI 

 
 Construirea bugetului unităţii noastre s-a realizat în condiţiile în care obiectivele pe 

durată mare prezintă un mare coeficient de risc datorită inflaţiei ceea ce face ca şcoala să 

prezinte greutăţi mari în programarea cheltuielilor 
 Planul nostru de buget include : 

 alocaţii de la bugetul central  
  alocaţii de la bugetul local  
 venituri proprii provenite din taxe de studii, taxe administrative, lucrări silvice, 

chirii, arendă. 

     Aceste programe sunt in derulare. 

Pentru anul şcolar 2022 -2023 se   preconizează să se finanţeze de la  bugetul central 

următoarele : 

 burse școlare, profesionale și „Bani de Liceu”  

 abonamente elevi  

Principalele elemente care vizează cheltuielile de personal sunt cele referitoare la 

salarii ( de bază, indemnizaţii şi sporuri, etc. ), contribuţii la asigurările de stat şi pentru 

constituirea fondului de şomaj, cheltuieli pentru deplasări etc. 

 Construirea bugetului unităţii noastre s-a realizat în condiţiile în care obiectivele pe 

durată mare prezintă un mare coeficient de risc datorită inflaţiei ceea ce face ca şcoala să 

prezinte greutăţi mari în programarea cheltuielilor 
  

 

 

 



 

 

Concluzii: 

 Obiectivele şi ţintele sunt în acord cu priorităţile Regiunii de Nord-Vest  şi pot 

determina modernizarea învăţământului fiind adaptate profilului şcolii şi misiunii pe 

care şcoala şi-a stabilit-o. 



 

 

Partea a 4-a. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI 

EVALUARE 

 
Consultarea 

 
Acest proiect este expresia unei gândiri şi decizii colective, fiind rodul unei echipe de 

proiect care a valorificat foarte bine experienţa fiecărui individ pe baza cunoaşterii 

preferinţelor şi a înclinaţiilor spre un anumit rol în echipă, ceea ce a permis valorificarea 

optimă a potenţialului fiecărui membru din echipă 

Complexitatea situaţiilor, dinamica grupurilor de interese au determinat etalarea unor 

valori şi norme de bază, cum ar fi : încredere şi respect, onestitate, cooperare dar şi 

competiţie, creativitate, dreptate, respect de sine şi respectul echipei, asumare de riscuri, 

colegialitate etc. 

În vederea elaborării PAS – ului, echipa de proiect a  beneficiat de informaţiile oferite 

de PLAI şi PRAI . Consultarea acestor documente a oferit informaţii preţioase referitoare la 

direcţiile de dezvoltare şi la liniile de relevanţă ale învăţământului din zona de vest şi din 

judeţul  Arad. 

Au fost consultate şi analizate şi documente referitoare la dotarea existentă în 

momentul planificării, pentru a putea proiecta necesarul pentru perioada vizată prin  

proiect. 

În stabilirea unui management de curriculum anticipativ şi strategic de un real folos 

au fost planul de şcolarizare, planurile de învăţământ precum şi programele şcolare pentru 

fiecare specializare pe care şcoala o realizează în anul şcolar 2013-2014 

În derularea activităţilor comune din cadrul echipei de proiect a fost preferat un stil 

managerial practic şi logic, cu deosebită grijă pentru realizarea sarcinilor primite, fără a fi 

neglijate elemente ce ţin de imaginaţie şi creativitate. 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS 
 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: 

- chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor 

locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; 

- discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 

- interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. 

Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional prin PRAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare: 

- personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră); 

- elevilor (în cadrul Consiliului elevilor); 

- părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii); 

- partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 

priorităţilor 

7. Elaborarea planului operaţional 

 

 



 

 

SURSE DE INFORMAŢII: 
 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii: 

- documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului 

reprezentativ al părinţilor; 

- documente care atestă parteneriatele şcolii; 

- oferta de şcolarizare. 

 Documente de analiză a activităţii şcolii: 

- rapoarte ale catedrelor; 

- rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 

- rapoarte ale echipei manageriale; 

- rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, 

bibliotecă. 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

 Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, 

Regiunea de Vest 

 Chestionare, discuţii, interviuri; 

 Rapoarte scrise ale ISMB şi MECI întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 
 

Monitorizarea 

 
 Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2013-2014 

urmărindu-se  mobilizarea eficientă a resurselor umane(profesori, elevi, părinţi) şi non-umane 

în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv 

 În procesul de monitorizare se urmăreşte:  

- comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea  tuturor eforturilor pentru 

realizarea lor 

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor 

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce pot apărea în derularea 

proiectelor 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc:  

- observaţiile 

- discuţiile cu elevii 

- asistenţa la ore 

- sondaje scrise şi orale 

- întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliu de administraţie, 

consiliu profesoral, etc. 

 

Evaluarea 

   

 Evaluarea acestui plan managerial se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales 

la finele anului şcolar 2022-2023   se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face 

corecturile necesare pentru un plan managerial viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la 

momentul potrivit. 

Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui proiect nu poate să-si propună altceva, decât proceduri prin care 

să se poată stabili următoarele : 

➢ raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate 

➢ acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările 



 

 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind 

ca instrumente de evaluare următoarele: 

➢ autoevaluare       

➢ inter - evaluări 

➢ declaraţii de intenţii 

➢ interviuri de evaluare 

➢ observaţii folosind ghiduri de observaţie 

➢ fise de apreciere 

➢ diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului 

 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al 

şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente : 

➢ respectarea misiunii şi a scopurilor     

➢ urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect   

➢ analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte 

➢ corelaţia dintre resurse si obiectivele alese 

                                    stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor   de 

evaluare în cadrul fiecărei ţinte Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de 

către întregul personal al şcolii. 

 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin: 

                             Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

                             Includrea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de   

                  Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; CEAC 

                             Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al  

                             Consiliului de Administraţie; 

                             Revizuire periodică şi corecţii. 

 

Responsabilităţi 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care 

gestionează activitatea de învăţământ informaţiile privind modul şi etapele de realizare a 

obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel : 

- Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională , inserţia 

absolvenţilor pe piaţa muncii şi parteneriate 

-  Responsabilii comisiilor metodice pentru  creşterea randamentului şcolar. 

- responsabil  educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru 

cele legate de  activităţile extraşcolare şi extracurriculare 

-   prof. Popa Sergiu,  pentru probleme de protecţia muncii şi PSI 

-   prof. Ocneriu Georgeta pentru realizarea competenţelor specifice 

specializării, prevăzute în standardele de pregătire profesională 

Indicatorii de performanţă 

Prin perspectivă managerială o  evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o 

funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală.  

Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim : 

- furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din 

şcoală 

- stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru 

atribuirea de semnificaţii  datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de 

judecăţi de valoare ( aprecieri obiective ) 



 

 

- enunţuri  prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se 

desprind din evaluare. 

- adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin 

monitorizare şi evaluare se impune acest lucru   

- realizarea misiunii şcolii 

 

Concluzii:  

 Acest capitol al proiectului prezintă modalităţi şi forme directe şi diverse de realizare 

a monitorizării şi evaluării în scopul verificării, analizei şi aprecierii unor activităţi şcolare în 

vederea  cunoaşterii stadiului realizării lor cât şi în vederea unei îmbunătăţiri continue prin 

prevenirea şi înlăturarea la timp a unor dificultăţi şi neajunsuri. Menţionăm necesitatea ca 

aceste monitorizări şi evaluări să fie făcute în mod colegial şi fără ostentaţie. 
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ADR- Agenţia de Dezvoltare Regională 

AJOFM- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
AMIGO- Ancheta forţei de muncă în gospodării 

ANOFM- Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

BFM- Balanța Forței de Muncă 

BIM- Biroul Internaţional al Muncii 
BNR- Banca Naţională a României 

CAEN- Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

CCD- Casa Corpului Didactic 
CDL- Curriculum în dezvoltare locală 

CDR- Consiliul de Dezvoltare Regională 

CEDEFOP(eng)- Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
CJ- Consiliul Judeţean 

CJAPP- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

CL- Consiliul Local 

CLDPSFP- Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare 
Profesională 

CNDIPT- Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

CNFPA- Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

CNP- Comisia Națională de Prognoză 
DGSSF- Direcţia Generală de Solidaritate Socială şi Familie 

ECTS(eng)-Sistemul European de Credite Transferabile 

ECVET(eng)- Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională 

ENQAVET(eng)-Rețeaua Europeană pentru Asigurarea Calității în Educație și 
Formare Profesională 

EQF(eng)-Cadrul European al Calificărilor 

ETF(eng)- Fundația Europeană pentru Formare 

ONG – Organizaţii nonguvernamentale 
CBC- program Phare transfrontalier 

CR- Consorţiul Regional 

IMM- întreprinderi mici şi mijlocii 
INS- Institutul Naţional de Statistică 

IPT- învăţământul profesional şi tehnic 

ISCED (în engleză în text)-Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei 

ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean 
MECI- Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

OECD(eng)- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

PAS- Planul de Acţiune al Şcolii 

PDR- Planul de Dezvoltare Regională 
PIB- Produsul intern brut 

PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 

PND- Planul Naţional de Dezvoltare 
POR- Planul Operaţional Regional 

POS DRU- Planul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

PRAI- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PRAO- Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare 
SAM- Şcoala de Arte şi Meserii 

TVET(în engleză în text)- Învăţământul Profesional şi Tehnic 

UE- Uniunea Europeană ¸ 
VAB- valoarea adăugată brut 



 

 

 

 

Plan operațional an școlar 2022-2023 
Acţiuni propuse: 

 

Obiectiv 1:  Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare la nivelul şcolii. 

Tinta 1.1.: Implicarea 90% în acţiuni complexe de planificare, organizare îndrumare, decizie şi control a managerului şi  a organismelor 

colective specifice şcolii, pentru întreaga activitate ce se desfăşoară în cadrul instituţiei 

Rezultate măsurabile  

Raportul privind starea și calitatea învățământului,  rapoarte SCIM,  

 Plan managerial, PAS-ul afişat pe site-ul şcolii 

Rapoarte de monitorizare  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen 

Responsabi- 

lităţi 

Resurse 

umane / 

material / 

financiare 

Indicatori de 

performanţă Monitorizare / 

Evaluare 

A.1.1.1. Reorganizarea Consiliului de administraţie al şcoli și a 

comisiilor de lucru. 

           Planificarea-programarea instruirii şi a educaţiei din şcoală 

în spiritul independenţei creatoare şi a autonomiei de conducere 

           Realizarea unui management de curriculum eficient, la 

nivelul şcolii şi pentru un succes pe scară largă al acestuia.  

          Management financiar adecvat în vederea modernizării 

infrastructuri şcolii.  Implementarea SCMI. 

Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului de 

administraţie şi consiliilor profesorale 

            

 

 

 

 Septembrie 

2022 

 

Octombrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de 

elaborare şi 

revizuire PAS, 

CEAC, CA, CP 

 

 

Director, 

CA,CP 

 

 

 

 

 

 

Membrii CP 

Membrii CA 

Părinţii 

Tehnicide 

multiplicare. 

Consumabile.  

Venituri 

proprii 

Stabilirea 

componenței 

CA și a 

comisiilor de 

lucru 

Avizarea lor 

în CP  

Cunoașterea 

procedurilor 

de către toți 

angajații 

Director – 

anual în luna 

octombrie.  

Analize 

comparative.  

Informaţii 

statistice. 

Tematici CA 

și CP 

Procedurile  



 

 

A.1.1.2. Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru 

aplicarea coerentă şi sistematică a prevederilor legislative, a 

metodologiilor şi regulamentelor, a programelor operaţionale, 

pentru implementarea proiectelor prioritare în anul şcolar 2022-

2023. 

 

Octombrie 

2022 

 

Director, 

CA,CP 

A.1.1.3. Realizarea unui management de curriculum eficient, la 

nivelul şcolii şi pentru un succes pe scară largă al acestuia.  

- aplicarea strictă planurilor cadru, a CDS, a programei pentru 

fiecare grupă/clasă /profil  

- diagnosticarea necesităţilor, o corectă formulare a obiectivelor, 

selecţie optimă a conţinuturilor, organizarea conţinuturilor, strategii 

didactice moderne în acord cu competenţele vizate 

- monitorizarea calităţii activităţii didactice 

permanent 

 

Comisia pentru 

elaborarea şi 

promovarea 

ofertei 

educaţionale.  

Consilier 

școlar.  

CA, CEAC, 

Diriginţi 

Cadre 

didactice şi 

didactice 

auxiliare. 

Elevi  

Tehnici de 

multiplicare. 

Consumabile.  

Buget local.  

Afişare pe 

site-ul şcolii.  

Planificări 

calendaristice 

Elaborare 

pliante 

publicitare.  

Site-ul şcolii. 

Interviuri. 

Informaţii 

statistice. 

Existenţa 

materialelor 

de promovare 

a imaginii 

şcolii.  

 

A.1.1.4. Asigurarea accesului la informaţii 

- elaborarea şi diseminarea materialelor de interes pentru 

beneficiari, astfel: 

• administrea paginii web a instituţiei 

• administrarea paginii Facebook al școlii 

• pliante pentru elevii, părinţii, profesorii diriginţi şi 

consilierii psihologi, care să faciliteze decizia  privind ruta de 

calificare aleasă după terminarea clasei a VIII-a, a clasei a X-a şi a 

XII-a  

• articole în presă 

permanent 

Comisia pentru 

elaborarea şi 

promovarea 

ofertei 

educaţionale.  

CA, CEAC, 

Diriginţi 

Cadre 

didactice şi 

didactice 

auxiliare. 

Elevi  

Tehnici de 

multiplicare. 

Consumabile.  

Buget local. 

Afişare pe 

site-ul şcolii.  

Cunoaşterea 

de către tot 

colectivul 

şcolii. 

Elaborare 

pliante 

publicitare. 

Director   

CA,CEAC 

Comisia 

pentru 

promovarea 

imaginii 

şcolii,  

Comisia de 

administrare a 

pag. web 

A.1.1.5. Consilierea cadrelor didactice cu privire la practicarea unui 

management eficient al clasei 

permanent 

Director, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Cadre 

didactice, 

consumabile 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

cel puțin o 

formă de 

formare 

continua 

Grafice 

 



 

 

Interasistențe 

A.1.1.5. Reactualizarea PAS 
Octombrie 

2022 

Colectivul de 

actualizare 

PAS 

Echipamente 

IT Cadre 

didactice 

PAS actualizat 

 

 

OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu nevoile de pe piața muncii 

Ţinta 2.1.:Creșterea cu 20% a numărului de elevi care derulează stagii practice la agenți economici locali sau pe piața muncii europene și obțin 

competente, abilitați și cunoștințe conforme cu SPP 

Ţinta 2.2.: Adaptarea ofertei de formare profesionala la nevoile de calificare ale pieței muncii din regiune 

Ţinta 2.3.: Dezvoltarea competentelor sociale și personale ale elevilor din Liceul „Sever Bocu” 

 

Ţinta 2.4.: Creșterea numărului de absolvenți integrați pe piața muncii conform calificărilor dobândite 

Rezultate măsurabile 

Statistici, analize comparative constituite la nivelul şcolii, referitoare la cuprinderea absolvenţilor în învăţământul superior, pe piaţa  de muncă 

Numărul elevilor care fac practică la locul de muncă, numărul de contracte cu agenții economici 

Menţinerea grupelor de preșcolari 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen Responsabilităţi 

Resurse 

umane / 

material / 

financiare 

Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare / 

Evaluare 

A.2.1.1. Încurajarea mobilităţilor peste graniţă în scop de 

învăţare/ formare 
Anual 

Coordonator 

proiecte europene 

şi programe 

CP, CA, 

Părinţi, 

elevi  

Agenţi 

economici. 

Tehnici de 

multiplicare  

Consumabil

e 

Adaptarea 

ofertei 

educaţionale la 

cererea pieţei 

muncii. 

Acorduri de 

practică cu toţi 

agenţii 

economici din 

țară și Europa 

Analize, Site-ul 

şcolii.  

Informaţii 

statistice.  

Anchete la 

agenţii 

economici. 

      



 

 

A.2.2.1. Creşterea numărului de mobilităţi ale cadrelor 

didactice 

Anual Comisia de 

proiecte cu 

finanţare 

europeană 

Cadre 

didactice. 

Agenţi 

economici. 

Venituri 

proprii. 

Extras raport 

CEAC 

Informaţii 

statistice. 

Analize 

Chestionare de 

satisfaţie a 

absolvenţilor. 

Anchete la 

agenţii 

economic. 

A.2.3.1. Participarea cadrelor didactice şi/sau  elevilor la 

mnifestări academice de diferite tipuri 
Anual 

Director 

Cadre didactice  

  

Cadre 

didactice, 

elevi  

 

Numar de 

cadre didactice 

și elevi 

participanți la 

manifestări 

academice 

Certificate, 

adeverințe, 

diplome 

Tabele de 

prezenţă. 

A.2.1.2. Dezvoltarea de programe compatibile la nivel 

internaţional 

Decembrie 

2022 

Anual până 

în 

decembrie 

Director 

CA 

CP 

CP, CA,  

Părinţi  

Agenţii 

economici 

Adaptarea 

ofertei 

educaţionale la 

cererea pieţei 

muncii. 

Acorduri de 

practică cu toţi 

agenţii 

economici. 

Informaţii 

statistice.  

Anchete la 

agenţii 

economici. 

A.2.4.1. Păstrarea parteneriatelor cu instituţiile cointeresate la 

nivel local şi european 

Permanent 

 
Director 

Cadre 

didactice  

Elevi. 

Părinţi.  

Venituri 

proprii. 

Adaptarea 

ofertei 

educaţionale la 

cererea pieţei 

muncii. 

Acorduri de 

practică cu toţi 

agenţii 

Informaţii 

statistice.  

Anchete la 

agenţii 

economici. 



 

 

economici. 

A.2.2.2.Identificarea şi implementarea unor măsuri care 

vizează creşterea ratei de cuprindere în învăţământul 

obligatoriu şi în învăţământul secundar superior.Rata de 

abandon, de pierderi scăzută, cu atenţie specială pentru mediul 

rural, şi pentru copii fără supraveghere din partea părinţilor 

(rata de cuprindere cu ţinta de 100% pentru învăţământ 

obligatoriu 90% rata de cuprindere în învăţământul secundar 

superior) 

Recensarea preşcolarilor, elevilor şi tinerilor din zona de 

arondare 

Anual-

octombrie 

CA 

Diriginţi, 

învăţători, 

educatoare 

CEAC 

Cadre 

didactice  

Elevi. 

Părinţi.  

Venituri 

proprii. 

Promovarea 

ofertei 

educaţionale în 

80% din 

şcolile 

gimnaziale din 

jurul Lipovei 

Vizite în şcolile 

din jurul 

Lipovei.  

Informaţii 

statistice  

Anchete 

Obiectiv 3:  Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social în învățământul profesional și tehnic 

Tinta 3.1.: Creșterea atractivității școlii pentru absolvenții ciclului gimnazial 

 

Tinta 3.2.: Eficientizarea strategiilor didactice 

 

Tinta 3.2.: Adaptarea instituțională la modificările din domeniul educațional intervenite la nivel european 

Rezultate măsurabile  

Raportul privind starea și calitatea învățământului,   

 Plan managerial, PAS-ul afişat pe site-ul şcolii 

Rapoarte de monitorizare  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen 

Responsabi- 

lităţi 

Resurse 

umane / 

material / 

financiare 

Indicatori de 

performanţă Monitorizare / 

Evaluare 

A.3.1.1. Dezvoltarea unor instrumente flexibile pentru promovarea 

ofertei educaţionale la nivel internaţional. Identificarea bunelor 

practici, rezultate şi realizări remarcabile ale liceului şi promovarea 

lor pe plan internaţional. Identificarea modalităţilor de promovare 

 Anual 

 

 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

Coordonator 

Membrii CP 

Tehnicide 

multiplicare. 

Consumabile.  

Publicații  

Modalități de 

promovare 

utilizate 

Rapoarte 

Informaţii 

statistice.  

 



 

 

 proiecte 

europene 

Venituri 

Proprii 

Publicații 

locale 

Sire-ul școlii 

 

A.3.1.2. Participarea la evenimente organizate la nivel 

internaţional. Prospectarea paletei de seminarii de contact, 

conferinţe, forumuri organizate la nivel european 

Realizarea unui plan de participare 

Anual 

 

Cadre didactice 

ce au în 

încadrare CDL 

 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

 

Cadre 

didactice şi 

didactice 

auxiliare. 

Elevi  

Tehnici de 

multiplicare. 

Consumabile.  

Buget local.  

Afişare pe 

site-ul şcolii.  

Planificări 

calendaristice 

Elaborare 

pliante 

publicitare.  

Site-ul şcolii. 

Interviuri. 

Informaţii 

statistice. 

Existenţa 

materialelor 

de promovare 

a imaginii 

şcolii.  

 

A.3.1.4. Depunerea candidaturilor pentru participarea cadrelor 

didactice la cursuri de formare continuă pentru personalul implicat 

în educaţia şcolară prin Programul Erasmus+ 

Conform 

calendarului 

de depunere 

Echipa 

managerială 

Coordonatorul 

activităţii de 

cooperare 

europeană 

Cadre 

didactice şi 

didactice 

auxiliare.  

Tehnici de 

multiplicare. 

Consumabile.  

 

Cel puţin 2 

cadre 

didactice 

participante la 

cursuri 

-school 

educaţion and 

staff mobility 

-VET learner 

and staff 

mobility 

-Adult 

education and 

staff mobility 

Rapoarte,  

Numar de 

candidaturi 

depuse, 

Număr de 

activități la 

care s-a 

participat 

 

 

 



 

 

 

Obiectiv 4:  Incluziunea elevilor proveniți din grupuri defavorizate 

Tinta 4.1.: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale 

 

Tinta 4.2.: Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor 

 

Rezultate măsurabile 

Raportul privind starea și calitatea învățământului,   

 Plan managerial, PAS-ul afişat pe site-ul şcolii 

Rapoarte de monitorizare  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Termen 

Responsabi- 

lităţi 

Resurse 

umane / 

material / 

financiare 

Indicatori de 

performanţă Monitorizare / 

Evaluare 

A.4.1.1. Crearea condițiilor pentru accesul la învățare a elevilor din 

grupuri dezavantajate și îmbunatățirea performantelor școlare ale 

acestora 

2024 

Director, 

CA 

 

Bugetul de stat 

și venituri 

extrabugetare 

Condiții 

asigurate , 

Performanțe 

obținute 

Rapoarte 

 

A.4.2.1. Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar  prin 

implicarea implicarea activă a diriginţilor în combaterea 

absenteismului, a delincvenţei şi a actelor de indisciplină 

 

 

 Anual 

 

 

Director, 

Consilier 

școlar, consilier 

educativ, 

Diriginți 

Comisia de 

prevenire a 

violenței 

școlare 

Membrii CP 

Tehnicide 

multiplicare. 

Consumabile.  

Venituri 

Proprii 

Publicații 

locale 

Sire-ul școlii 

Îmbunătă- 

țirea 

performan- 

țelor școlare 

 

Rapoarte 

Informaţii 

statistice.  

 



 

 

 

 

 

A.4.2.2. Consiliere elev-părinte privind creşterea interesului 

acordat procesului instructiv-educativ şi  alegerea carierei Anual 

 

Cadre didactice 

ce au în 

încadrare CDL 

 

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

 

Cadre 

didactice şi 

didactice 

auxiliare. 

Elevi  

Tehnici de 

multiplicare. 

Consumabile.  

Buget local.  

Afişare pe 

site-ul şcolii.  

Planificări 

calendaristice 

Elaborare 

pliante 

publicitare.  

Site-ul şcolii. 

Interviuri. 

Informaţii 

statistice. 

Existenţa 

materialelor 

de promovare 

a imaginii 

şcolii.  

 

 

 

 

 

A.4.2.3. Creșterea promovabilității la examenele naționale.  

Asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare 

pentru toţi elevii şi sprijinirea acestora pentru propria formare 

 

Anual 

 

 

 

Echipa 

managerială 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

Consilier 

educativ 

Consiliul 

elevilor 

Diriginţi 

 

- ore 

remediale 

organizate 

prin proiectul 

ROSE. 

- programe de 

învăţare 

individuale 

care să asigure 

progresul şi 

învăţarea 

- programe de 

învăţare 

pentru elevii 

care participă 

la concursuri 

şcolare 

Rapoarte,  

Procentul de 

promovabilita

te obținut la 

examenele 

naționale 

A.4.2.3. Creșterea procentului de participare la examenul național 

de bacalaureat. Constituirea unor echipe mixte şcoală-agent 

economic, şcoală-universităţi  pentru înregistrarea şi urmărirea 

situaţiei absolvenţilor şcolii timp de 1 an după angajare sau după 

admitere în învăţământul superior 

Anual 

Consilier 

educativ 

Consiliul 

elevilor 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Consiliul 

elevilor 

Diriginţi 

Procentul de 

participare al 

elevilor la 

examenele de 

bacalaureat 

Rapoarte 

Rezultate 

consemnate în 

cataloage 
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