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DECLARAȚIA DIRECTORULUI 

 
 
 
 Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” s-a afirmat ca 

o unitate școlară modernă, cu baza didactico – materială bogată, cu 

rezultate foarte bune în pregătirea forței de muncă, impunându-se 

printre  celelalte unităti scolare din municipiul Timișoara si nu 

numai. În condițiile restructurării invătământului, scoala s-a orientat 

spre domeniile de formare profesională: estetica si igiena corpului 

omenesc, alimentație si turism, servicii, economic. 

 MISIUNEA SCOLII ESTE ACEEA DE A PROMOVA 

UN ÎNVĂTĂMÂNT DESCHIS SI FLEXIBIL , capabil să asigure 

accesul la educatie tuturor, indiferent de conditia socială si 

materială, de sex, de rasă, nationalitate, apartenentă politică sau 

religioasă, din perspectiva formării abilitătilor si competentelor 

pentru realizarea succesului personal, profesional si integrarea în 

comunitate; să dezvolte interesul pentru educatie si emancipare 

permanentă, printr-un invătământ axat nu numai pe nevoile limitate 

ale unei profesiuni, ci si pe disponibilitatea continuă pentru 

cunoastere si actiune. 

 Școala este chemată  sa fie în plutonul de frunte al scolilor 

particulare din  judet,  devenind o școala pentru dezvoltare 

durabilă. 

  Managementul nostru optează ferm pentru 

RESPONSABILITATE, TRANSPARENȚĂ SI EFICIENȚĂ. 

 În calitate de director al Liceului Tehnologic UCECOM 

“Spiru Haret” Timișoara, voi depune toate eforturile pentru 

implementarea, consolidarea, mentinerea si dezvoltarea unui 

Sistem de Management al Calitătii, pentru realizarea unui 

învătământ performant, centrat pe elev, pentru racordarea 

experientelor pozitive ale scolii la exigentele învătământului 

românesc. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. ec. Goje Daniela-Mirela 
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ARGUMENT 

 

 
 

Acest proiect de dezvoltare a fost realizat în baza diagnozei și prin 

comparație cu proiectul de dezvoltare din perioada septembrie 2013 – septembrie 

2018, în funcție de concluziile trase, de obiectivele propuse, de modul în care au 

fost atinse și de unele nevoi ce au apărut pe parcurs.  

Alegem perioada de 5 ani pentru acest proiect deoarece în acest timp 

invațământul profesional, specializarea mecanic auto va putea fi acreditată având 

trei serii de absolvenți,  numarul de elevi din unitatea școlară va trece de 1000 de 

elevi, astfel vom consolida ceea ce avem, dorind să obținem performanțe școlare 

mai mari la toate nivelurile, să reabilităm în totalitate toate spațiile din campusul 

școlar, să înființăm noi laboratoare și să dotăm în continuare cu material didactic 

si mobilier sălile de clasă și laboratoarele/cabinetele. 

 

  



PAS 2018 – 2023; LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET” TIMIȘOARA 5 

 

 

Partea 1 – CONTEXT 

 
1. Misiune 
2. Viziune 

3. Scurt istoric 

4. Profilul actual al şcolii 

5. Evoluția rezultatelor și analiza anului școlar 2018-2019 

6. Priorităţi la nivel naţional 

7. Priorităţi regionale şi locale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

UCECOM 

„SPIRU HARET” 

 

 

 

 
 

 

 

  



PAS 2018 – 2023; LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET” TIMIȘOARA 6 

 

1.1. SCURT  ISTORIC 

 
TIMIŞOARA, ORAȘ AL FLORILOR: 

 

Timișoara este municipiul de reședință al județului Timiș, 

aflat în vestul României, aproape de frontierele cu Ungaria și Serbia. 

În anul 2011 Timișoara avea 319.279 de locuitori și era al 

treilea oraș ca populație din România. Este un centru industrial, 

comercial, medical, financiar și universitar important pentru 

România. Numele localității provine de la cel al râului Timiș, 

combinat cu substantivul maghiar vár, „cetate”, adică Cetatea 

Timișului. Situat pe râul Bega, orașul este considerat capitala 

oficială sau inima regiunii istorice Banat. Din 1848 și până în 1860 a 

fost capitala oficială a Voivodinei sârbești și a Banatului 

timișan. Timișoara a fost ulterior reședința Comitatului 

Timiș, a Ținutului Timiș, apoi a regiunii Timișoara. În 

perioada interbelică, Timișoara a fost reședința plășii 

Centrale, capitală a județului Timiș-Torontal. În 1968, în 

cadrul reorganizării administrativ-teritoriale a României, 

orașul a devenit reședință de județ. Timișoara este astăzi 

capitala regiunii de dezvoltare Vest.  

Cucerită în 1716 de către austrieci de la turci, 

Timișoara s-a dezvoltat în următoarele secole îndărătul 

fortificațiilor și în nuclee urbane situate în jurul lor. După ce fortificațiile și-au pierdut utilitatea în 

lumina avansurilor tehnologice din domeniul militar, cetatea a fost în mare parte dezmembrată și 

zonele astfel recuperate au fost valorificate. După Primul Război Modial Timișoara a intrat în 

componența României. În 1989 orașul a fost focarul Revoluției Române, care a îndepărtat regimul 

comunist. 

Clădiri emblematice ale orașului sunt Catedrala 

Mitropolitană și Opera Națională din Piața Victoriei, dar 

și Catedrala Ortodoxă Sârbă din Piața Unirii. 

Printre obiectivele turistice se numără Castelul 

Huniade, Palatul Baroc, Muzeul Satului Bănățean și Grădina 

Zoologică. 

În septembrie 2016 Timișoara a fost 

desemnată Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021! 

 

În pas cu dezvoltarea deosebită a sectorului serviciilor pentru populaţie şi mică industrie, din 

fondul de investiţii al Cooperatiei Meşteşugăreşti, s-a dat în funcţiune un nou COMPLEX 

ŞCOLAR, la 1 decembrie 1975 în Calea Bogdaneştilor nr. 32 B, cunoscut azi (începând cu anul 

şcolar 2012-2013) sub numele de: Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timişoara.Anul 

naşterii unităţii de învăţământ a cooperaţiei meşteşugăreşti  din Timişoara poate fi considerat 1956, 

când, într-un imobil închiriat pe strada Tigrului nr. 7, a fost deschis “Centrul şcolar UCECOM”. 

La început, acesta a funcţionat cu două săli de clasă, în care luau  loc, spre a se pregăti, conducătorii  

organizaţiilor cooperatiste şi şefii centelor de comandă confecţii. Cursurile erau organizate pentru o 

durată de 6 luni sau 1 an, pentru domeniile acelor meserii specifice cooperaţiei meştesugăreşti din 

ramurile metal, confecţii îmbrăcăminte şi mobilă. Şcoala a început cu o bază materială modestă, 

având în clădirea din strada Tigrului (folosită în comun cu o gradiniţă şi cu fosta Şcoala Medie 

nr.5): două săli de clasă, 5 dormitoare, o cantină cu 60 de locuri pe serie, un teren de volei, spălător, 

sală de dusuri etc. Incălzirea se facea cu combustibil solid. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Municipiile_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://ro.wikipedia.org/wiki/2011
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Timi%C8%99,_Dun%C4%83re
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bega
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiuni_istorice_rom%C3%A2ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voivodina_s%C3%A2rbeasc%C4%83_%C8%99i_Banatul_timi%C8%99an
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voivodina_s%C3%A2rbeasc%C4%83_%C8%99i_Banatul_timi%C8%99an
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Ainutul_Timi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plasa_Timi%C8%99oara,_jude%C8%9Bul_Timi%C8%99-Torontal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plasa_Timi%C8%99oara,_jude%C8%9Bul_Timi%C8%99-Torontal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Timi%C8%99-Torontal_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Austriac
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Otoman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_din_1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Mitropolitan%C4%83_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Mitropolitan%C4%83_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Opera_Na%C8%9Bional%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pia%C8%9Ba_Victoriei_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Ortodox%C4%83_S%C3%A2rb%C4%83_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pia%C8%9Ba_Unirii_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turismul_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Huniade
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Huniade
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_baroc_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Satului_B%C4%83n%C4%83%C8%9Bean
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Zoologic%C4%83_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Zoologic%C4%83_din_Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capital%C4%83_European%C4%83_a_Culturii
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În primul an de funcţionare, în planul de şcolarizare figurau doar 3 clase:  

- o clasa de croitori (bărbaţi şi femei),  

- o clasă de tâmplarie  

- o clasă mixtă (depanatori radio, ceasornicari, bijutieri, electricieni, mecanici auto, 

tinichigii auto, mecanici motoare Diesel, cazangii şi lăcatuşi).  

Pe masura extinderii şi diversificării obiectivelor sale, şcoala şi-a mărit an de an zestrea sa 

materială.  Astfel, printr-o investiţie de cca. 1.200.000 lei, suma obtinuţă din fondul centralizat al 

Uniunii Regionale a Cooperativelor Meşteşugăreşti (URCM), se da in funcţiune, in decembrie 

1963, in strada  Aurel Vlaicu nr. 6, un local 

propriu pentru şcoala profesională, 

dispunând de 8 sali de clasă şi două 

laboratoare. 

 In anul 1964 s-a organizat un curs 

de calificare pentru depanatorii de radio cu 

o durata de 6 luni. Se facea numai o 

pregătire teoretica, precum şi un număr 

redus de ore de laborator. 

 Incepând cu anul şcolar 

1970/1971, Şcoala Profesională UCECOM 

se transformă in Grupul Scolar UCECOM, intrucât şcolii profesionale i se adaugă şi o şcoala de 

specializare postliceala pentru electronişti depanatori Radio-Tv. Cu acest prilej se amenajeaza 4 

laboratoare de electronica Radio-Tv, dotate la un nivel foarte bun, prin grija UCECOM. 

La scoala postliceală, cu durata de studiu  de 3 ani, s-au scolarizat elevi din toate judeţe din 

Transilvaia (mai puţin Braşov), din Banat şi din judetele Mehedinti, Dolj, Gorj şi Olt. 

În pas cu dezvoltare deosebita a sectorului serviciilor pentru populatie si mica industrie, din 

fondul de investitii al cooperatiilor mestesugaresti se da in functiune un nou complex scolar, la 1 

decembrie 1975 in Calea Bogdanestilor nr. 32 B. 

Acest complex era format dintr-o cladire cu 16 sali de clasa si doua cabinete, două cămine 

cu o capacitate totală de cazare pentru 630 de elevi, centrala termica si spalatorie. Scoala detinea, 

pentru vremea respactiva, aparatura moderna necesara derularii procesului de invatamant astfel 

incat se putea afirma ca nu exista o scoala mai bine dotata in municipiul Timisoara. 

În anii 1975 si 1977, doua clase standard sunt transformate în amfiteatru, îmbunătățindu-se 

condițiile de lucru la clasele cu efective numeroase. Aceste amfiteatre au devenit spațiul cel mai 

cautat pentru lectiile deschise, pentru simpozioane si demonstratii speciale. In perioada 1978-1985 

se mareste numarul de cabinete, fiecare meserie 

ajungand sa dispuna de un cabinet propriu, dotat 

cu mijloace de invatamant corespunzatoare. 

Ateliarul de tamplarie din strada Aurel Vlaicu 

nr. 6 se doteaza cu utlaje moderne, cu o 

instalatie de exhausare a rumegusului, devenind 

un atelier în care se putea executa orice tip de 

mobila. Pentru producția de mobilier scolar, 

unitatea de învățământ UCECOM a devenit 

principalul furnizor al Inspectoratului Scolar din 

localitate pentru care a executat, de altfel si alte 

tipuri de prestari servicii. 

 Un capitol special din viața școlii l-a 

reprezentat colaborarea cu Institutul Politehnic 

”Traian Vuia” din Timişoara, condiții în care 

școala a executat un numar mare de aparate 
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speciale, printre care se pot aminti: spirometre, dinamometre electrice, generatoare de semnal 

pentru eliminerea oboselii, stroboscop pentru determinarea gradului de oboseala. Aparatura fost 

realizata de elevii cursului de calificare postliceala radio –TV, în partea electronica și de elevii 

scolii profesionale, în partea mecanica. 

O atentie deosebita o au activitatile extrașcolare din zona culturală, cum ar fi ansamblurile 

folclorice, echipele de dansuri, cantareti de muzica populara, etc. Pe parcursul catorva ani, scoala a 

devenit laureat al festivalului “Cantarea Romaniei”, atat in județ cât și pe plan național. 

Perioada de dupa 1985 s-a caracterizat printr-o crestere spectaculoasa a numarului de elevi 

cifra depașind 3000, aceasta cifra se mai regaseste si in anul de studiu 1989-1990. Urmeaza un 

declin, apoi cu un efort sustinut si un plan managerial adecvat in anul scolar 1997-1998 se reia 

programul de dezvoltare a bazei materiale cu calculatoare si un atelier de bijuterie. 

In luna aprilie 1999, scola primeste vizita de evaluare a reprezentantilor Comisiei Nationale 

de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar. A fost evaluat pozitiv procesul didactic, 

programul managerial, calitatea managementului, imaginea si misiunea scolii in comunitate, 

resursele materiale, etc. 

Apoi, tot în luna aprilie, dar 2018, scola primeste vizita de acreditare a reprezentantilor 

Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar, în acelasi timp 

autorizând o noua specializare la învățământul profesional, mecanic auto. 

Începand cu anul 2012 şi până în prezent  echipa manageriala, a adus îmbunătățiri 

substanțiale aspectului exterior (prin recondiționarea si anveloparea clădirii, refacerea hidroizolației 

acoperișului școlii, a acoperișului de la caminul nr.2) si al aspectului interior, atât al școlii cât și al  

Căminului nr. 2, începand cu secretariatul, contabilitatea, direcțiunea și alte spații: sala de sport, 

amfiteatrul, sălile de clasă, coridor parter, etaj I si II, etc. De asemenea am înlocuit geamurile vechi 

cu geamuri termopan în toată clădirea școlii (la salile de clasă, coridoare, băi) cât și la camerele de 

la Căminul nr.2. 

Am refacut instalatia sanitara prin achizitionarea si montarea centralelor termice pe fiecare 

etaj in parte, inlocuirea caloriferelor si a tevilor de cupru. 

A fost reamenajată biblioteca școlii, s-au dotat la un nivel de exigenta deosebita cabinete, 

laboratoare şi atelierele scolii.  

Investiția și lucrările vor continua și în viitor, cu modernizarea ambelor cămine si curtea 

unității școlare. 

 

 

 “Gloria este menită doar acelora care au puterea să o dispreţuiască,, 

 -  Socrates 
 

Directorii ce au avut şi au în mâna destinele şcolii: 

 
-Dr. Tocitu Ioan (perioada 1956 -1977 ) 

-Prof. Giura Gheorghe (perioada 1978-1985) 

-Ing. Werth Horst (perioada 1985-1995) 

-Ing. Boşca Adrian (perioada 1995-1999) 

-Ing. Pintea Dorina (începând din 1999 -2012) 

-Ec. Dr. Goje Daniela Mirela (2012-prezent) 
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1.2. MISIUNE 

 
 

Vom promova un  învăţământ deschis şi flexibil capabil: 

 să asigure accesul la educaţie tuturor 

elevilor, indiferent de condiţia socială şi 

materială, de sex, rasă, naţionalitate, 

apartenenţă politică sau religioasă, din 

perspectiva formării abilităţilor şi 

competenţelor pentru realizarea succesului 

personal, profesional şi integrarea în 

comunitate; 

 să dezvolte interesul pentru 

emanciparea permanentă printr-un învăţământ 

axat nu numai pe nevoile limitate ale unei 

profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă 

pentru cunoaştere şi acţiune. 

 

Răspunzând cerinţelor şi nevoilor 

societăţii româneşti actuale, comunităţii locale şi politicilor de reformare a învăţământului, Liceul 

Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timişoara îşi propune formarea iniţială şi continuă a unor 

specialişti în domeniile: „Economic”, „Mecanică”, „Turism si alimentatie”, ”Estetica şi igiena 

corpului omenesc” şi „Sanatate si asistenta pedagogica”,  capabili să facă faţă progreselor şi 

dinamicii actuale a activităţilor din aceste domenii. 

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timişoara oferă servicii de educaţie şi formare 

profesională ce au la bază calitatea, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi 

participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Promovează un 

învăţământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare - învăţare cu 

metode moderne. 

 
1.3. VIZIUNE 

 

Întreaga activitate din Liceul Tehnologic UCECOM „SPIRU HARET”-Timişoara, va 

fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist, la 

standarde instrucţionale şi morale înalte. 

 

Urmărim ca întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii să fie centrat pe următorul set de 

valori, care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri: 

• Profesionalism - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate; 

• Inegritate - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest prin gând şi 

faptă; 

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timișoara, oferă 

oportunități de educație orientată spre valori democratice şi umaniste, 

care dă şansa fiecărui individ de a se instrui într-un mediu confortabil şi 

stimulativ, devenind un cetăţean capabil să răspundă adecvat unei 

societăţi în schimbare.  
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• Cooperare - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi; 

• Respect - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană; 

• Responsabilitate - a aduce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni; 

• Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a 

avea un comportament adecvat oricărei situaţii, a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

 

1.4  PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII  

 
Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Timișoara este unitate școlară acreditată, ce 

oferă servicii de formare iniţială, prin învăţământul profesional şi tehnic, având următorele profile: 

- Liceu Tehnologic, în profilul servicii  

– technician în activități economice, învăţământ zi şi seral;  

- Învățământ profesional în domeniul  

- turism și alimentaţie;  

- estetica si igiena corpului omenesc;  

- mecanic; 

- Învățământ postliceal, profil medical, domeniul sănătate şi asistenţa pedagogică. 

- asistent medical generalist; 

- asistent medical de farmacie; 

 

Ca noutate, din anul şcolar 2018-2019, la învăţământ profesional, pe lângă domeniile turism 

si alimentaţie şi estetica si igiena corpului omenesc, şcolarizăm elevi în domeniul mecanic, 

specializarea mecanic auto. 

 

De altfel, oferta educaţională dovedeşte capacitatea instituţiei de a răspunde unor nevoi 

diverse de educaţie şi formare profesională, la toate nivelele: 

 

 

ÎNVĂȚĂMÎNT LICEAL – NIVEL 4  

acreditat OMECT nr. 4850/21.07.2008 
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FILIERA: TEHNOLOGICĂ 

Profil: Servicii 

Aria curriculară: Tehnologii 

Domeniul: comerț/economic 
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FILIERA: TEHNOLOGICĂ 

Profil: Servicii 

Aria curriculară: Tehnologii 

Specializarea: „Technician in activitati economice”  
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SCOALĂ POSTLICEALA  - Nivel 5 

Acreditat  OMEN 4842 din 30.08.2018 
 

  Anii I, II, III 

            Domeniul „Sănătate şi Asistenţă Pedagogică”, calificările: 
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- „Asistent medical generalist”  

- „Asistent medical de farmacie”  
 
Angajaţi capabili să efectueze sarcini diverse şi  complexe, caracterizate printr-un grad semnificativ nai mare al responsabilităţilor 

personale, al coordonării activităţii şi alocării resurselor necesare desfăşurării eficiente a respectivelor activităţi profesionale 

SCOALA PROFESIONALA – 3 ANI, NIVEL 3 

Anul I 

1. Domeniul „Turism şi alimentaţie” 

          Ospătar chelner vânzător în unitaţi de alimentaţie  

2. Domeniul „Estetica si igiena corpului omenesc” 

           Frizerie –Coafura –Manichiura –Pedichiura  

 

3. Domeniul „Mecanică” 

Mecanic auto 

 

acreditat OMECI 

nr.3822/04.05.2009 

 

 

 

 

AUTORIZAT  
OMEN 

4843/30.08.2018 

Absolvenţi capabili să execute sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe 
Tabel 1.4.1 Domenii şi specializări 

1.4.1.Exigentele calificarilor oferite 

 

Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învatamantului preuniversitar este aceea de 

creștere a capacitații de ocupare a forței de munca, precum şi combaterea excluderii sociale.  

Exigențele se vor concretiza prin: 

a) Adaptarea planificarii educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrală, economică şi 

socială la nivel local, județean, regional şi naţional, precum şi la nevoile de dezvoltare 

personală şi profesională a elevilor. 

b) Proiectarea si elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare si certificare a 

competentelor profesionale dobândite. 

c) Intarirea mecanismelor de asigurare a calitatii procesului de pregatire profesionala prin 

invatamntul profesional si tehnic, in vederea creşterii şanselor de integrare socioprofesională 

şi a dezvoltării capacităţilor de invatare permanentă. 

d) Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizationale a unităţilor de invăţământ  din 

perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial. 

e) Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale. 

Prin calificarile existente dorim sa oferim elevilor o gama de abilitati, cunostiinte si capacitati 

de intelegere in cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activitati de instruire si 

invatare practica, atât in cadrul formal al scolii cât şi la agentul economic. 

 

Până la sfârşitul anului 2023, Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timisoara va fi 

recunoscut pe plan judetean, naţional şi  european pentru: 

✓ calitatea şi finalitatea pregatirii profesionale; 

✓ absolventul şcolii, profesionist şi cetatean european, bun cunoscator al limbajului 

informatic, al unei limbi de circulatie internatională, al limbajelor artistice; 

✓ înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare invăţare focalizat pe elev; 

✓ puternica motivație, angajare şi pregatire profesională a corpului profesoral şi al elevilor; 

✓ participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale; 

✓ experienţa educaţionala deosebită oferită pentru mediul local şi naţional; 

✓ climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; 

✓ resursele materiale la nivelul cerintelor si tehnicii anului 2023; 

✓ responsabilitatea actiunilor personalului didactic si al elevilor; 

✓ cunoaşterea şi implementarea politicii educaţionale a Uniunii Europene; 
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✓ managementul performant; 

✓ responsabilizarea părinţilor elevilor fată de actul educaţional; 

✓ creşterea cuantumului resurselor financiare atrase; 

✓ promovarea şi susţinerea activitaţii de educatie fizica şi sport de performanţă; 

✓ cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

✓ stimularea increderii in sine, in puterea individului de a imagina, de a crea şi de a lucra in 

echipă; 

✓ promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare şi stategice. 

 

Urmare a modificării nomenclatorului calificărilor care pot fi formate prin învăţământul 

profesional şi tehnic şi a programului pentru susținerea învatamantului profesional „Alege-ţi 

drumul”, care permite absolvenţilor de clasa a VIII-a să işi continue studiile in invăţământul 

profesional, am introdus în oferta unitații şcolare o noua calificare de mecanic auto, astfel încât să 

răspundem cât mai bine unor solicitări venite din partea elevilor, părinților și a comunităţii locale. 

 

1.4.2. Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timisoara - şanse egale pentru fiecare 

Privind din această perspectivă, Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”  Timisoara 

şcolarizează elevi indiferent de sex, religie, apartenenţă etnică, religioasă sau mediu de provenienţă 

şi care beneficiază de aceeaşi atenţie din partea cadrelor didactice şi a factorilor administrativi 

implicaţi. Elevii noştri au posibilitatea de a alege un domeniu respectiv o calificare profesională 

dintr-o paletă variată oferită de şcoală. 

Dovadă grăitoare stau statisticile pentru anii şcolari, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 şi 

2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019, cu privire la distribuţia elevilor din şcoală după sex, mediu de 

provenienţă, domenii şi calificări oferite prin planul de şcolarizare. 

 

1.4.3. Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timisoara promovează învăţarea pe tot 

parcursul vieţii 

Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii este o prioritate pentru şcoala noastră. 

Permenent asigurăm condiţii de informare, orientare şi consiliere privind cariera. În condiţiile unei 

pieţe a muncii într-o continuă schimbare supusă unui proces de modernizare şi retehnologizare, se 

impune cu necesitate calificarea/recalificarea/specializarea forţei de muncă.  

În acest sens şcoala s-a autorizat ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru 17 

calificari cerute pe piaţa muncii. 

      Cursuri de formare profesională: 

           

Nr. 

Crt. 
Denumirea cursului 

1.  Coafor 

2.  Stilist Protezist de Unghii 

3.  Manichiurist-Pedichiurist 

4.  Ospătar, chelner (vanzator) in unitati de alimentatie 

5.  Bucatar 

6.  Lucrător în comerţ 

7.  Frizer 

8.  Cosmetica 

9.  Tamplar universal 

10.  Mecanic auto 
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11.  Notiuni fundamentale de igiena 

12.  Zidar-Pietrar-Tencuitor 

13.  Electrician in constructii 

14. Cofetar-Patiser 

15. Fasonator mecanic 

16. Instructor/Preparator formare 

17. Lucrator in cultura plantelor 
 

 

1.4.4. Liceul Tehnologic UCECOM Timisoara - preocupare permanentă pentru 

îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice 

 

Personalul şcolii pentru învăţământul profesional şi tehnic în anul școlar 2019-2020 este 

format din 52 cadre didactice (din care 2 în CIC și 1 concediu fară plată:  

 

- 18 profesori de cultură generală,  

- 13 profesori de discipline economice,  

- 3 profesori FCMP 

- 1 maistru instructor FCMP, 

- 2 maistrii alimentație publică 

- 1 profesor mecanică 

- 5 asistenti medicali  

- 9 profesori AMF si AMG.  

 

Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100% din punct de vedere al specializării, iar 

în acest an școlar 2 asistenți medicali au efectuat modulul psihopedagogic. 

 

Dinte aceştia 10 profesori au gradul I sau doctorat echivalat, 3 profesori au gradul II, 12 

profesori sunt definitivi.  

De asemenea 3 profesori sunt Experţi în Management educaţional. 

 

Accesul la cunoaştere este un aspect esenţial al unei societăţi a cunoşterii. Preocuparea 

permanentă a cadrelor didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională este reflectată de 

diversitatea şi numărul de cursuri parcurse. 

Formele de perfecţionare/specializare urmate sunt : 

- doctorat în specialitate 

- studii postuniversitare de specialitate 

- grade didactice 

- cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare prin CNFPA – formator, didactică, management de 

proiect, specialitate; 

- cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Timiş, Universitatea de Vest Timişoara şi 

Universitatea Politehnica din Timişoara etc. 

- cursuri de formare la nivelul unităţii şcolare; 

- diseminări şi exemple de bună practică la nivelul comisiilor metodice şi cercurile pedagogice. 
 

1.4.5. Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timisoara - promotor al calităţii şi 

performanţei 
 



PAS 2018 – 2023; LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET” TIMIȘOARA 14 

 

Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Timișoara a implementat sistemul de asigurare 

a calităţii în învăţământ care permite şcolii să asigure, să monitorizeze şi să îmbunătăţească 

permanent calitatea ofertei educaţionale. Anual am realizat  procesul de autoevaluare al calitaţii, iar 

in anul 2013 am parcurs procedurile de autorizare ARACIP pentru învățământ postliceal sanitar în 

domeniul sanatate și asistență pedagogică. 

In anul şcolar 2017-2018, am parcurs procedurile de acreditare pentru Învățământul 

Postliceal sanitar, procedura de autorizare pentru o calificare nouă a învățământului professional, 

aceasta fiind mecanic auto. 

Calitatea resurselor umane şi baza materială de care dispune şcoala asigură calitatea 

procesului instructiv educativ. Aplicarea metodelor moderne de învăţare – centrate pe elev, a 

metodelor active de predare, utilizarea echipamentelor moderne, a echipamentelor IT, au ca efect 

creşterea motivaţiei învăţării, creşterea eficienţei procesului instructiv educativ şi a rezultatelor 

învăţării. Dovada creşterii calităţii actului educaţional o constituie rezultatele obţinute de elevi. 
 

• În anul şcolar 2019-2020, avem următoarea situaţie: 

 

a. Realizarea planului de şcolarizare pentru anul de învăţământ  2019/ 2020 pe forme de 

şcolarizare, meserii, specializări: 
 

 

 

Avand in vedere planul de școlarizare realizat, se constata depasirea planului de 

scolarizare propus, cu 8%. 

Nr.  

crt. 

Forma de scolarizare 

Meseria / Specializarea 

Plan de 

şcolarizare 

aprobat 

Plan de 

şcolarizare 

realizat  

B. LICEU 

B1. LICEU TEHNOLOGIC – RUTA DIRECTĂ 

 
1. 

 

Tehnician in activitati economice (clasa IX zi) 
1/28 1/28 

2. 

Tehnician in activitati economice (clasa IX seral) 
2/56 2/50 

3. 

Tehnician in activitati economice (clasa XI seral) 
2/56 2/50 

B2. SCOALA POSTLICEALA SANITARA 

1. 
Asistent medical generalist – an I 4/112 4/133 

2. Asistent medical farmacist – an I 1/28 1/25 

B3.  SCOALA PROFESIONALA  

 

1 
Ospatar –chelner vinzator in unitati de alimentatie 

1/28 1/28 

2 
Frizerie-Coafura –Manichiura –Pedichiura  

2/56 2/56 

3.  
Mecanic auto 

1/28 1/28 

 
TOTAL B (B1+B2+B3) 

 

14/392 15/398 
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b. Distribuţia efectivelor de elevi, în funcţie de filieră, profil, domeniu, calificare 

profesională, in anul scolar 2019-2020, este următoarea: 

 

      

Nr.

crt. 
Nivel Filieră Profil Calificarea profesională Nr. Clase 

Nr. 

elevi 

1 Liceal Tehnolo

gică 

Servicii  Economic  IX 3 70 

Economic  X 3 104 

Technician in activitati 

economice 

XI 5 158 

Technician in activitati 

economice 

XII 3 141 

Technician in activitati 

economice 

XIII 3 101 

 

 

Invațământ 

Postliceal 
Domeniul –  

Sănătate şi 

asistenţă 

pedagogică 

 Asistent medical generalist                    

.  

I 4 149 

 Asistent medical de farmacie                         I 1 22 

 Asistent medical generalist                    

.  

II 3 113 

 Asistent medical de farmacie                         II 1 24 

Asistent medical  generalist III 3 101 

Asistent medical de farmacie III 1 34 

3. Invăţământ 

profesional 
 Ospătar chelner vânzător în 

unitaţi de alimentaţie  

 

Mecanic auto 

 

Frizerie- Coafura -Manichiura –

Pedichiura  

IX 

 

 

IX 

 

IX 

1 

 

 

1 

 

2 

28 

 

 

28 

 

56 

  Ospatar chelner vinzator in unitati 

de alimentatie . 

 

Frizerie- Coafura –Manichiura- 

Pedichiura  

 

Mecanic auto 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

1 

 

 

2 

 

 

1 

29 

 

 

49 

 

 

26 

  Ospatar chelner vinzator in unitati 

de alimentatie  

 

Frizerie- Coafura –Manichiura- 

Pedichiura 

XI 

 

 

XI 

2 

 

 

2 

58 

 

 

32 

TOTAL ELEVI    / 1323 

 

 

1.5. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR  



PAS 2018 – 2023; LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET” TIMIȘOARA 16 

 

 

• Anul şcolar 2018-2019 s-a remarcat prin: 

 

      PUNCTE TARI: 

 - toate cadrele didactice sunt calificate, majoritatea titulari și cu grade didactice I și II, 

definitivat care au parcurs stagii de formare continuă cât şi cursuri de perfecţionare; 

 - existenţa în cadrul şcolii a unor profesori care sunt realizatori de auxiliare curriculare; 

 - 3 cadre didactice au obţinut definitivatul în învățământ, 

 - interesul părinţilor şi elevilor pentru specializările în care se pot pregăti elevii; 

 - oferta educaţională a şcolii care se bazează pe CDL-uri care sunt raportate la  interesele 

elevilor și la cerințele comunităţii locale; 

 -  participarea la  târgurile de oferte educaţionale; 

 - experienţa cadrelor didactice în activitatea de conversie profesională pentru adulţi; 

 - elevi participanţi şi premiaţi la concursurile şcolare pe meserii şi specialităţi; 

 - depăşirea nivelului mediu pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la examenul de 

absolvire a competentelor profesionale. 

 - inserţia socio-profesională bună a absolvenţilor; 

 - autorizarea unei noi specializări în invațamântul profesional: mecanic auto 

 - baza materială corespunzătoare cerinţelor curriculare actuale, capabilă să asigure un 

învăţământ eficient, formativ-performant; 

 - existenţa unei biblioteci cu peste 23.000 volume; 

 - prestarea de servicii către comunitate (reparaţii auto, lucrări de frizerie, coafură, cosmetică, 

manichiură şi pedichiură); 

 - autonomie în utilizarea resurselor financiare: crearea şi utilizarea unui fond de modernizare 

(25% din venituri) pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale; 

 - parteneriatul cu agenţi economici (contracte pentru efectuarea instruirii practice, acordarea 

de burse, angajare la finalizarea studiilor; 

 - capacitatea personalului de a asigura transparenţa în actul decizional; 

 - capacitatea majorităţii cadrelor didactice de a se adapta în timp scurt noilor cerinţe de 

formare cerute de piaţa muncii; 

- calificativele anuale de FB pentru toate cadrele didactice  

-rezultatele la examenul de Bacalaureat nu au fost așa mulțumitoare ca și în anul precedent. 

La examenul din iulie s-au prezentat 21 elevi și au promovat 3, iar la sesiunea din august s-au 

prezentat 21 elevi și au promovat 7. 

 

PUNCTE SLABE: 

 

Ca puncte slabe au fost identificate: 

- notările nu au fost ritmice la toate obiectele; 

- nesemnarea condicii la timp sau netrecerea temei pentru ziua respectivă; 

- s-au consemnat absenţe nejustificate ale cadrelor didactice la consiliile profesorale; 

- insuficienta colaborare a unor părinţi cu şcoala;  

- prezenţa formalismului la unele comisii metodice din şcoală; 

- antrenarea la clasă numai a elevilor buni, a reprezentat cauza diminuarii progresului elevilor 

cu rezultate mai slabe; 

- neiniţierea tuturor cadrelor didactice în utilizarea calculatorului la nevoile actului instructiv-

educativ;   

- insuficienta implicare a unor cadre didactice în actul decizional 

- neparticiparea unităţii şcolare la derulare de proiecte pe fonduri europene 
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 Activitatea de management a reflectat atât laturile pozitive cât şi disfuncţiile, căutând să-şi 

proiecteze şi să înfăptuiască obiective pentru eliminarea deficienţelor şi reglarea funcţiilor de 

conducere în interesul elevului şi valorilor societăţii civile conform misiunii şcolii „promovarea 

unui învăţământ deschis şi flexibil“. 

 În acest sens au fost întocmite Planul managerial unic cât şi Planurile manageriale pe 

semestre. Exista  proiect  de dezvoltare instituţională pe 5 ani cât şi programe de dezvoltare a 

resurselor umane şi de perfecţionare a personalului didactic şi auxiliar. 

O latură importantă a activităţii de management a constituit-o cunoaşterea cadrelor didactice 

din şcoală, a modului în care abordează problematica de specialitate din punct de vedere metodic, 

evaluării sumative, aplicarea programelor pe discipline de învăţământ. 

 

 

Profilul şcolii  

 
Calificari profesionale acreditate/autorizate: 

 
Nr. 

crt. 

Nivel de scolarizare Domeniu/Profil Calificare/Specializarea Acreditata/ 

autorizata 

Ordinul 

1. LICEU 

TEHNOLOGIC 

 

 

Servicii 

Servicii  in activitati economice Acreditat 

Ordin MECT, 

Nr.4850/21.07.2008 

2. ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 

 

Estetica si igiena 

corpului omenesc 

Frizer – coafor –  

manichiurist – pedichiurist (nivel II) 

 

Acreditat 

Ordin MECI, 

Nr.3822/04.05.2009 

Turism si 

alimentatie 

Ospatar(chelner),vanzator in unitati de 

alimentatie  

Acreditat 

Ordin MECI, 

Nr.3822/04.05.2009 

Mecanic Mecanic auto Autorizat  

OMEN 

4843/30.08.2018 

3 ÎNVĂȚĂMÂNT 

POSTLICEAL 

Sanatate si 

asistenta 

pedagogica 

Asistent medical generalist Acreditat  

OMEN 

4842/30.08.2018 

 

Asistent medical farmacist 

 

• Efectivele de elevi în anul şcolar 2019-2020. –   1294 ELEVI 

 

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ   

 (curs zi, seral) 

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

clasa a IX-a  zi 1 clasă 28 elevi 

clasa a IX-a  seral 2 clasă 37 elevi 

clasa a X-a   zi 1 clasă 27 elevi 

clasa a X-a   seral 2 clasa 76 elevi 

clasa a XI-a   zi 1 clasă 30 elevi 
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• Efectivele de elevi în anul şcolar 2018-2019. –   1184 ELEVI 
 

clasa a XI-a   seral 4 clase 118 elevi 

clasa a XII-a zi 1clasa 27 elevi 

clasa a XII-a seral 3 clase 115 elevi 

clasa a XIII-a seral 3 clasă 102 elevi  

TOTAL ELEVI LICEU: 560 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL   

Clasa Nr.clase Nr. elevi 
Clasa a IX -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clasă 28 elevi 

28 elevi 

  56 elevi 
Clasa a IX –a Mecanic auto 1 clasă 

Clasa a IX -a– FCMP 2 clase 

Clasa a X -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clasă 29 elevi 

49 elevi Clasa a X -a– FCMP 2 clase 

Clasa a X –a Mecanic auto 1 clasă 22 elevi 

Clasa a XI –a FCMP 2 clasa 32 elevi 

Clasa a XI -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 2 clasa 58 elevi 

TOTAL ELEVI PROFESIONAL: 306 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

Anul I – A.M.G 4 clase 133 elevi 

 

Anul I-   A.M.F 1 clasa 22 elevi 

 

Anul II-  A.M.G. 3 clase 111 elevi 

 

Anul II- A.M.F. 1 clasa 26 elevi 

 

Anul III –A.M.G. 3 clase 102 elevi 

 

Anul III-  A.M.F. 1 clasa 34 elevi 

TOTAL ELEVI POSTLICEAL: 428 

Clase = 43                                                                               TOTAL ELEVI:   1294 

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ   

 (curs zi, seral) 

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

clasa a IX-a  zi 1 clasă 28 elevi 

clasa a IX-a  seral 2 clasă 55 elevi 

clasa a X-a   zi 1 clasă 30 elevi 

clasa a X-a   seral 2 clasa 78 elevi 
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• Efectivele de elevi în anul şcolar 2017-2018. – 981 ELEVI 

 

clasa a XI-a   zi 1 clasă 30 elevi 

clasa a XI-a   seral 3 clase 117 elevi 

clasa a XII-a zi 1clasa 53 elevi 

clasa a XII-a seral 3 clase 101 elevi 

clasa a XIII-a seral 2 clasă 78 elevi  

TOTAL ELEVI LICEU: 570 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL   

Clasa Nr.clase Nr. elevi 
Clasa a IX -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clase 28 elevi 

21 elevi 

  47 elevi 
Clasa a IX –a Mecanic auto 1 clasă 

Clasa a IX -a– FCMP 2 clase 

Clasa a X -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 2 clase 59 elevi 

36 elevi Clasa a X -a– FCMP 2 clase 

Clasa a XI –a FCMP 1 clasa 26 elevi 

Clasa a XI -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clasa 30 elevi 

TOTAL ELEVI PROFESIONAL: 247 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

Anul I – A.M.G 3 clase 109 elevi 

 

Anul I-   A.M.F 1 clasa 20 elevi 

 

Anul II-  A.M.G. 2 clase 114 elevi 

 

Anul II- A.M.F. 1 clasa 23 elevi 

 

Anul III –A.M.G. 2 clase 76 elevi 

 

Anul III-  A.M.F. 1 clasa 25 elevi 

TOTAL ELEVI POSTLICEAL: 367 

Clase = 38                                                                                TOTAL ELEVI:  1184  

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ   

– ruta directa (curs zi, seral) 

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

clasa a IX-a  zi 1 clasă 30 elevi 

clasa a IX-a  seral 1 clasă 40 elevi 

clasa a X-a   zi 1 clasă 31 elevi 

clasa a X-a   seral 2 clasa 54 elevi 
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clasa a XI-a   zi 2 clasă 52 elevi 

clasa a XI-a   seral 3 clase 91 elevi 

clasa a XII-a zi 1clasa 33 elevi 

clasa a XII-a seral 2 clase 78 elevi 

clasa a XIII-a seral 2 clasă 78 elevi  

TOTAL ELEVI LICEU: 487 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL   

Clasa Nr.clase Nr. elevi 
Clasa a IX -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 2 clase 57 elevi 

  40 elevi Clasa a IX -a– FCMP 2 clase 

Clasa a X -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clasa 28 elevi 

28 elevi Clasa a X -a– FCMP 1 clasa 

Clasa a XI –a FCMP 1 clasa 26 elevi 

Clasa a XI -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clasa 21 elevi 

TOTAL ELEVI PROFESIONAL: 200 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

Anul I – A.M.G 3 clase 90 elevi 

 

Anul I-   A.M.F 1 clasa 21 elevi 

 

Anul II-  A.M.G. 2 clase 66 elevi 

 

Anul II- A.M.F. 1 clasa 24 elevi 

 

Anul III –A.M.G. 1 clasă 57 elevi 

 

Anul III-  A.M.F. 1 clasa 20 elevi 

TOTAL ELEVI POSTLICEAL: 294 

TOTAL ELEVI:  981  

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ   

– ruta directa (curs zi, seral) 

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

clasa a IX-a  zi 1 clasă 27 elevi 

clasa a IX-a  seral 1 clasă 29 elevi 

clasa a X-a   zi 1 clasă 22 elevi 

clasa a X-a   seral 2 clasa 53 elevi 

clasa a XI-a   zi 1 clasă 26 elevi 

clasa a XI-a   seral 2 clase 73 elevi 
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• Efectivele de elevi în anul şcolar 2016-2017. 

 
                                                                       

 

• Efectivele de elevi în anul şcolar 2015-2016 

clasa a XII-a zi 1clasa 35 elevi 

clasa a XII-a seral 2 clase 75 elevi 

clasa a XIII-a FR 2 clasă 71 elevi  

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL   

Clasa Nr.clase Nr. elevi 
Clasa a IX -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clase 53 elevi 

 Clasa a IX -a– FCMP 1 clase 

Clasa a X -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clasa 46 elevi 

Clasa a X -a– FCMP 1 clasa 

Clasa a XI -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clasa 30 elevi 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

Anul I – A.M.G 2 clase 255 elevi 

Anul I-   A.M.F 1 clasa 

Anul II-  A.M.G. 2 clase 

Anul II- A.M.F. 1 clasa 

Anul III –A.M.G. 1 clasă 

Anul III-  A.M.F. 1 clasa 

Anul III- B.F.K. 1 clasa 

TOTAL ELEVI  795  

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ   

– ruta directa (curs zi, seral) 

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

clasa a IX-a  zi 1 clasă 14 elevi 

clasa a IX-a  seral 1 clasă 31 elevi 

clasa a X-a   zi 1 clasă 29 elevi 

clasa a X-a   seral 2 clasa 39 elevi 

clasa a XI-a   zi 1 clasă 28 elevi 

clasa a XI-a   seral 2 clase 63 elevi 

clasa a XII-a zi 1clasa 37 elevi 

clasa a XII-a FR 2 clase 55 elevi 

clasa a XIII-a FR 2 clasă 64 elevi  

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL   

Clasa Nr.clase Nr. elevi 
Clasa a IX -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clase 42 elevi 
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• Efectivele de elevi în anul şcolar 2014-2015 

 
                                                     

Clasa a IX -a– FCMP 1 clase  

Clasa a X -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clasa 29 elevi 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

Anul I – A.M.G 2 clase 238 elevi 

Anul I-   A.M.F 1 clasa 

Anul II-  A.M.G. 1 clase 

Anul II- A.M.F. 1 clasa 

Anul III –A.M.G. 1 clasă 

Anul III-  A.M.F. 1 clasa 

Anul II- B.F.K. 1 clasa 

TOTAL ELEVI  669   

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ   

– ruta directa (curs zi, seral) 

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

clasa a IX-a  zi 1 clasă 19 elevi 

clasa a IX-a  seral 1 clasă 26 elevi 

clasa a X-a   zi 1 clasă 19 elevi 

clasa a X-a   seral 2 clasa 39 elevi 

clasa a XI-a   zi 1 clasă 30 elevi 

clasa a XI-a   seral 2 clase 44 elevi 

clasa a XII-a zi 1clasa 47 elevi 

clasa a XII-a FR 2 clase 62 elevi 

clasa a XIII-a FR 2 clasă 59 elevi  

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL   

Clasa Nr.clase Nr. elevi 
Clasa a IX -a–ospatar-chelner-vinzator in unitati de alimentatie 1 clase 26 elevi 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

Anul I – A.M.G 1 clase 168 elevi 

Anul I-   A.M.F 1 clasa 

Anul II-  A.M.G. 1 clase 

Anul II- A.M.F. 1 clasa 

Anul I- B.F.K. 1 clasa 

TOTAL ELEVI  539   
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• Efectivele de elevi în anul şcolar 2013-2014 

 

 

 

Dezvoltarea unității de învățământ între anii şcolari 2013-2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

439
539

669
795

981

1184

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

An școlar

Evoluția numărului de elevi 

LICEU - FILIERA TEHNOLOGICĂ   

– ruta directa (curs zi, seral) 

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

clasa a IX-a  zi 1 clasă 12 elevi 

clasa a IX-a  seral 1 clasă 20 elevi 

clasa a X-a   zi 1 clasă 20 elevi 

clasa a X-a   seral 1 clasa 33 elevi 

clasa a XI-a   zi 1 clasă 40 elevi 

clasa a XI-a   FR 2 clase 63 elevi 

clasa a XII-a zi 1clasa 24 elevi 

clasa a XII-a FR 2 clase 63 elevi 

clasa a XIII-a FR 2 clasă 85 elevi  

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  

Clasa Nr.clase Nr. elevi 

Anul I – A.M.G 1 clase 66 elevi 

Anul I-   A.M.F 1 clasa 

TOTAL ELEVI  426   
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• Cursuri de formare profesionala organizate in  unitatea şcolara: 

 

 
  Număr de cursanţi/ absolventi  

Nr 

crt 

Denumirea programului 

de formare 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 
Observaţii 

1 Bucătar 25 12 30 59 26 Finalizat 

2 Coafor 21 17 18 18 13 Finalizat 

3 Cofetar patiser 5 7 6 12 0 Finalizat 

4 Confectioner produse electrotehnice 2 0 0 0 0 Finalizat 

5 Cosmetician 15 19 16 15 7 Finalizat 

6 Electrician in constructii 0 12 24 32 14 Finalizat 

7 Fasonator mecanic 0 31 0 12 5 Finalizat 

8 Frizer 8 15 33 23 12 Finalizat 

9 Instalator sanitar si gaze  10 10 0 0 Finalizat 

10 Instructor/Preparator formare 0 12 0 9 7 Finalizat 

11 Lucrător în comerţ 26 22 23 12 7 Finalizat 

12 Manichiurist-pedichiurist 13 14 5 12 0 Finalizat 

13 Mecanic auto 12 16 15 44 9 Finalizat 

14 Noţiuni fundamentale de igienă 479 589 405 399 486 Finalizat 

15 Ospatar(chelner)vanzator in unitati de 

alimentatie 

9 7 10 14 3 Finalizat 

16 Stilist protezist de unghii 38 24 12 8 17 Finalizat 

17 Tamplar universal 15 18 9 12 0 Finalizat 

18 Zidar pietrar tencuitor 0 7 11 9 14 Finalizat 

 Total 668 832 626 696 620  

 

 

• Rezultatele obţinute de elevi la examenul de – BACALAUREAT ŞI EXAMENE DE 

FINALIZARE 

 

Anul 

absolvirii 

Nr. elevi 

absolvenţi 

Nr. absolvenţi înscrişi 

la examenul de 

absolvire şi 

bacalaureat 

Nr. absolvenţi prezentaţi la 

examenul de absolvire şi 

bacalaureat 

Total absolvenţi 

declaraţi admişi / 

% 

2019 131 42 37 10 (27%) 

2018 111 43 26 10 (38%) 

2017 110 29 20 14  (48,27%) 

2016 103 24 19 5 (26,31%) 

2015 104 31 23 10 (43,48%) 

2014 105 36 30 26,15% 
                                                   

 

 

Examene 

de 

finalizare 

Anul școlar  

2018-2019 

Anul școlar  

2017-2018 

Anul școlar  

2016-2017 

Anul școlar  

2015-2016 

Anul școlar 

 2014-2015 
Nr. 

absolvenţi 

prezentaţi 

la examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

Nr. 

absolvenţi 

prezentaţi 

la examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

Nr. 

absolvenţi 

prezentaţi 

la examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

Nr. 

absolvenţi 

prezentaţi 

la examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi/ % 

Nr. 

absolvenţi 

prezentaţi 

la examen 

Total 

absolvenţi 

declaraţi 

admişi / % 

Certifica

re nivel 3 

 

43 43 34 100% 28 100% - - - - 
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Certifica

re nivel 4 

 

36 36 40 100% 44 100% 58 100% 48 100% 

Absolvir

e școală 

postliceal

ă 

81 81 60 100% 252 100% 34 100% - - 

                                                   

 

 

• Situatia personalului didactic si nedidactic existent in cadrul unitatii de invatamant  

 

A
n

u
l 

şc
o

la
r
 

Profesori de 

cultura generala 

Profesori ingineri/ 

Economişti/medici 

Maistri instructori Total cadre 

didactice 

Personal  

did. 

Auxiliar 

şi 

nedidactic 

Total 

personal 

scoala total,  

din care 

cu 

norma 

de baza 

in scoala 

total, din 

care 

cu 

norma 

de baza 

in scoala 

total, din 

care 

cu 

norma 

de baza 

in scoala 

total, din 

care 

cu 

norma 

de baza 

in scoala 

2
0
1
5

-1
6
 9 7 16 7 2 1 27 15 11 26 

2
0
1
6

-

1
7
 

10 10 17 8 2 1 29 19 12 41 

2
0
1
7

-

1
8
 

14 13 20 9 2 2 37 24 14 38 

2
0
1
8

-

2
0
1
9
 19 14 13 7 2 2 52 23 14 65 

2
0
1
9

-

2
0
2
0
 18 16 28 11 8 3 54 30 14 68 

 

                                                          

 

 

• Cei cu care ne mândrim şi au crescut reputaţia şcolii 

 
Elevii participanţi la Concursul pe meserii /discipline/ specializări, faza pe ţară , au adus an de 

an o serie de premii  cu care ne mândrim şi care ne duc cu gândul că demersul nostru educativ şi-a 

atins scopul. 

  

 

Editia 2013 – Baia Mare 

Mentiune – Coafor elev Mihut Raluca Ioana 

 
Editia 2014- Cluj Napoca  

Locul III – Revista scolara “Aripi deschise” elevul Ivascanu Darius  

   

 

Editia 2015- Ploiesti 

Locul I- Revista scolara” Aripi deschise”eleva Nemes Ana Maria  

Mentiune la Coafor Stilist:Mihut Raluca  
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Editia 2016-Cluj Napoca  
Mentiune la Coafor Stilist: Dariciuc Larisa  

 

Editia  2016 –ISJ TIMIS 

 LOCUL III la concursul de REVISTE SCOLARE etapa judeteana  

 

Editia I 2016 - Proiectul ‘’Student pentru o saptamana’’ la Universitatea de Vest, parteneri 

Consiliul Judetean, ISJ Timis, UVT 

Locul III  - la Concursul de Minifilme 

 

2017 

 

Editia  2016 –ISJ TIMIS 

 LOCUL III la concursul de REVISTE SCOLARE etapa judeteana  

 

 

• Rezultate obtinute la concursurile pe meserii, organizate in cadrul scolilor 

UCECOM 

 

 

Nr. 

crt. 

An Frizer Coafor/Coafor 

stilist 

Reviste Ospatar AMG 

1 2011 1/1 1/1 1/I 1/I  

2 2012 - 1/I 1/I -  

3 2013 - 1/M 1/III -  

4 2014 - - 1/III -  

5 2015  1/M 1/I -  

6 2016 - 1/M - -  

7. 2017 - - - 1/I  

8 2018 1/III 1/M 1/M 1/I 1/II 

9 2019 0 1/M 1/I 1/I 1/I 

 

An şcolar 2016-2017, Locul I - la Concursul Naţional, faza judeţeana a Revistelor şcolare, 

organizat de ISJ Timiş, obţinut cu revista Aripi de înger. 

An şcolar 2017-2018, Locul I - la Concursul Naţional, faza judeţeana a Revistelor şcolare, 

organizat de ISJ Timiş, obţinut cu revista Aripi de înger. 

 

 

• Situatia bazei materiale existente   

 

NR. 

CRT. 
BAZA MATERIALA NUMERIC 

NR. 

SALA 

 A. CABINETE, total din care: 14  

1. CABINET ECONOMIC 1 C1 

2 INFORMATICA, TIC 1 C2 

3 INFORMATICA, TIC 1 C3 

4 FIZICA 1 C4 
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1.6. PRIORITĂŢI NAŢIONALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR ROMÂNESC 

 
Politicile în domeniul educației şi formării profesionale au fost stimulate odată cu adoptarea 

strategiei Europa 2020, programul fundamental al UE dedicat creşterii economice şi locurilor de 

muncă. Recunoscând că învăţarea pe tot parcursul vieţii este esenţială pentru locurile de muncă, dar 

şi pentru creşterea economică şi participarea tuturor membrilor societăţii, statele membre ale UE şi 

Comisia Europeană şi-au consolidat cooperarea politică în 2009 prin intermediul cadrului strategic 

„Educaţie şi formare profesională 2020” (ET 2020), în continuarea programului de lucru lansat în 

2001 „Educaţie și formare profesională 2010”. 

 

Obiectivele strategice stabilite de România, pe baza ET 2020 sunt: 

 
 

Obiectiv stategic Direcţii de acţiune pentru România 2020: 

5 CABINET ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ 1 C5 

6 SALA DEMONSTRATIE NURSING 1 C6 

7 
TEHNOLOGIC: ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC / 

BIOLOGIE 
1 C7 

8 MATEMATICA 1 C8 

9 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 1 C9 

10 GEOGRAFIE (AMFITEATRU) 1 C10 

11 LIMBA ENGLEZA 1 C11 

12 CHIMIE 1 C11 

13 ISTORIE 1 C12 

14 
COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA  

CALITATII / ORIENTARE SI CONSILIERE 
1 C13 

1.  ECONOMIC 1 C14 

 B. ATELIERE, total din care: 3  

1 MANICHIURA-PEDICHIURA 1 A1 

2 COAFURA 1 A2 

3 FRIZERIE 1 A3 

 C. SALA DE SPORT 1 S1 

 D. BIBLIOTECA + 6 LOCURI DE STUDIU 1 B1 

 E. SALA DE FESTIVITATI 1 A0 

 F. BIROURI, total din care: 6  

1 DIRECTOR 1 B1 

2 SECRETARIAT 1 B2 

3 CASERIE 1 B3 

4 CONTABILITATE 1 B4 

5 ADMINISTRATIE 1 B5 

 G. CANCELARIE 1 B6 

 H. CABINET MEDICAL 1 B7 

 I. TEREN DE SPORT CU GAZON SINTETIC SI NOCTURNA 1  
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1.  

Promovarea accesului egal la 

educație de calitate 

(educația timpurie, 

învățământul primar și 

secundar) și reducerea ratei 

de părăsire timpurie a școlii; 

✓ Creșterea participării, accesibilității și calității educației pentru copii 

cu vîrsta de 0-6 ani, cu accent pe educația antepreșcolară (0-3 ani);  

✓ Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii (programe 

remediale, rute flexibile, căi alternative de educație, "a doua șansă", 

etc.), cu un accent special în mediul rural și populația de etnie romă;  

✓ Politici de incluziune și practici inclusive în învățământul 

preuniversitar;  

✓ Integrarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale de educație în 

sistemul de învățământ și facilitarea integrării acestora pe piața 

muncii;  

✓ Creșterea atractivității sistemului de educație și formare profesională 

(campanii de informare, orientare și consiliere, concursuri 

profesionale de competențe, oportunități de carieră), cu accent 

special pe tinerii din mediul rural și cei de etnie romă;  

✓ Sisteme de asigurare a calității în educație și formare profesională, în 

conformitate cu Cadrul European de Referință pentru Asigurarea 

Calității;  

✓ Politici bazate pe date de cercetare cu privire la acces și participare la 

educație de calitate, cu scopul de a reduce prăsirea timpurie a școlii, 

cu accent special pe tinerii din mediul rural și cei de etnie romă;  

✓ Îmbunătățirea competențelor și a sistemelor de formare a 

profesorilor, formatorilor, managerilor, personalului școlii, 

formatorilor şi a personalului de specialitate care îşi desfăşoară 

activitatea în sistemul de educaţie şi de formare profesională;  

✓ Dezvoltarea de conținut educațional, inclusiv în format digital, 

promovarea creativității și combaterea stereotipurilor în educație și 

formare profesională.  

2.  

Îmbunătățirea calității, 

eficienței și gradului de 

deschidere a învățământului 

terțiar, pentru creșterea 

ponderii absolvenților de 

învățământ terțiar;  

 

✓ Sprijinirea elevilor care provin din grupuri slab reprezentate și 

grupuri vulnerabile (cu o atenție specială pentru cei care provin din 

mediul rural) și a studenților non-tradiționali, în vederea creşterii 

accesului acestora la învăţământul terţiar, precum şi deschiderea de 

oportunităţi pentru participare la învăţământului superior a 

studenților nontradiționali și susținerea studenților adulți;  

✓ Acces flexibil la învățământul superior, inclusiv prin recunoașterea 

parțială a competențelor/acordarea de credite pentru absolvenții de 

învățământ liceal  

✓ Îmbunătățirea guvernanței și managementului în instituțiile de 

învățământ superior în vederea îmbunătăţirii calităţii metodelor de 

predare în învăţământul terţiar, precum şi dezvoltarea şi utilizarea 

tehnologiilor inovatoare, inclusiv a resurselor educaţionale deschise, 

în vederea creării unei oferte educaţionale de înaltă calitate, 

incluzând oportunităţi de îmbunătăţire şi actualizare a competenţelor 

profesorilor şi cercetătorilor, şi în vederea dezvoltării unui sistem 

atractiv de învăţământ superior servicii;  

✓ Sprijinirea internaţionalizării învăţământului superior, inclusiv 

cercetarea avansată şi mobilităţi;  

✓ Sprijinirea îmbunătăţirii gradului de relevanţă al programelor de 

învăţământ superior faţă de nevoile pieţei muncii, inclusiv printr-o 

concentrare sporită pe abilităţi precum rezolvarea de probleme, 

creativitate şi dezvoltare de abilităţi antreprenoriale;  

✓ Dezvoltarea și consolidarea de parteneriate între instituțiile de 

învățământ superior, mediul de afaceri și institute de cercetare.  

3.  ✓ Strategie de învățare pe tot parcursul vieții, în colaborare cu 
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Încurajarea și creșterea 

participării la învățarea pe 

tot parcursul vieții, 

îmbunătățirea competențelor 

forței de muncă, precum și 

îmbunătățirea calității și 

relevanței educației și a 

sistemelor de formare 

profesională pentru piața 

forței de muncă; 

 

partenerii sociali  

✓ Instrumente de promovare a calității și accesibilitatății la educație și 

formare profesională, dezvoltarea competențelor cheie și transversale 

la toate nivelurile educaţionale şi crearea derute de formare flexibile 

în interiorul sistemului de educaţie şi formare profesională, precum şi 

între sistemul de educaţie şi piaţa muncii;  

✓ Adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele pieţei 

muncii, creşterea relevanţei ofertei de educaţie şi formare 

profesională prin anticiparea nevoilor pieţei muncii şi corelarea 

ofertei cu cererea, şi asigurarea aplicabilităţii procesului de învăţare 

prin dezvoltarea formării la locul de muncă prin intermediul 

programelor de ucenicie, de stagiu şi mobilitate, inclusiv tranziție 

lină de la școală la locul de muncă;  

✓ Întărirea capacităţii furnizorilor de FPI şi FPC de a desfăşura 

programe de educaţie şi formare atractive şi de calitate corelate cu 

cerinţele pieţei muncii, în special în cadrul sectoarelor cu potenţial de 

creştere, în vederea asigurării complementarităţii cu strategia de 

creştere a competitivităţii;  

✓ Promovarea parteneriatelor/rețelelor în rândul partenerilor sociali, 

companii și furnizorilor de formare profesională, în vederea creşterii 

accesului şi relevanţei educaţiei şi formării prin raportare la nevoile 

pieţei muncii;  

✓ Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea și 

punerea în aplicare a programelor de învățare în contexte non-

formale;  

✓ Susținerea dezvoltării sistemelor de învăţare pentru adulţi, în 

conformitate cu standarde înalte de calitate; şi îmbunătăţirea 

competenţelor şi abilităţilor adulţilor, inclusiv migranţii şi persoanele 

în vârstă.  

4.  

Creșterea accesului la 

educație de calitate prin 

dezvoltarea infrastructurii 

educație și formării 

profesionale, inclusiv la 

nivelul instituțiilor culturale 

cu rol educativ.  

 

✓ Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la educația 

antepreșcolare și a serviciilor de îngrijire copii în cadrul tuturor 

comunităţilor;  

✓ Îmbunătățirea accesului la educație și formare de calitate pentru 

copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri școlare 

și facilități de transport școlar;  

✓ Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii școlilor, a instituțiilor de 

învățământ superior și a celor de formare profesională, cu accent 

deosebit pe mediul rural, în conformitate cu standardele naţionale de 

calitate;  

✓ Modernizarea și dezvoltarea educației și formării profesionale prin 

intermediul infrastructurilor și resurselor educaționale îmbunătăţite 

(incluzând resurse TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practică 

pentru şcolile agricole) accesibile tuturor;  

✓ Asigurarea accesului la învățarea pe tot parcursul vieții și a 

flexibilităţii ofertei de educaţie şi formare prin crearea, gestionarea şi 

dezvoltarea platformei naţionale de învăţare la distanţă şi a 

bibliotecii virtuale naţionale.  

 

 

 

ŢINTE STRATEGICE 2020  

✓ Reducerea ratei de părăsire timpurie până la 5%;  

✓ Creșterea ratei de participare la învățământul terțiar al tinerilor de 30-40 ani până la 26,7%;  
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✓ Promovarea învățării permanente și creșterea ratei de participare a populației la formarea continuă 

până la 10%. 

 

     1.7. PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE 
 

Proiecţiile realizate de Institutul Naţional de Statistică cu privire la evoluţia cererii de forţă de 

muncă indică necesitatea ca şcolile din învăţământul profesional şi servicii să includă în oferta lor 

mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la nevoile 

actuale şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele să se 

adapteze concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire ridicat, cu o 

paletă mai largă de competenţe, dar şi cu o mobilitate profesională mare. Drept urmare, absolvenţii 

de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa muncii va trebui să aibă o 

pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată şi pe de altă parte va 

trebui să fie înzestrată cu competenţe superioare pentru a fi competitivă.  

 
La nivel judeţean, programele şi obiectivele de bază şi proiectele din  „Strategia judeţeană a 

dezvoltării învăţământului preuniversitar” sunt următoarele:  

• Asigurarea accesului la informaţii relevante pentru fundamentarea deciziilor la nivei local, pentru 

unitatea şcolară, elevi şi părinţii acestora;  

• Cuprinderea în sistemul de formare continuă a resurselor umane din TVET;  

• Dezvoltarea bazei materiale pentru formare profesională, astfel încât unitatea de învăţământ să fie 

echipată la nivelul standardelor europene;  

• Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră pentru elevii școlii;  

• Creşterea gradului de adecvare a ofertei de calificare profesională la cererea pieţei;  

• Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural şi cu probleme sociale la obţinerea unei calificări 

profesionale;  

• Adaptarea educaţiei şi a formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de muncă;  

• Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu standardele 

europene, prin preluarea la nivel naţional a competenţelor cheie promovate la nivelul UE;  

• Asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională asigurarea condiţiilor echitabile de 

igienă şi educaţie pentru sănătate în mediul rural  

• Implementarea măsurilor de reformă ale educației timpurii  

• Pentru favorizarea dezvoltării personale, a incluziunii sociale şi a inserţiei pe piaţa muncii, procesul 

educaţional se va focaliza pe formarea în domenii de competenţe cheie, indispensabile vieţii active 

într-o societate a cunoaşterii;  

• Formarea profesională continuă - România îşi va direcţiona eforturile către dezvoltarea unui sistem 

de FPC flexibil şi transparent, bazat pe competenţe, integrat Cadrului Naţional al Calificărilor, pe 

îmbunătăţirea reţelei de informare, consiliere şi orientare profesională şi pe creşterea calităţii şi 

eficienţei sistemului de FPC printr-un management orientat spre rezultate.  

• Imbunatatirea calitatii invatamantului profesional si tehnic prin cooperare europeana in 

cadrul procesului de invatare pe tot parcursul vietii.  

• Incurajarea parteneriatelor profesionale intre cadrele didactice de la unitati de invatamant 

similare din tara si din strainatate.  

• Facilitarea tranzitiei elevilor de la scoala la viata activa prin transferarea procesului de 

formare profesionala desfasurata strict in mediul scolar intr-un mediu economic real la 

institutii/companii din spatiul european si implicit imbunatatirea insertiei absolventilor pe 

piata muncii.  

• Deschiderea spre valorile culturale europene pentru o buna adaptare la un mediu socio-

profesional multicultural.  
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• Identificarea de noi parteneri strategici pe termen lung din domeniul educatiei si formarii 

profesionale de tip tehnic pentru extinderea retelei la nivelul mai multor tari europene.  
 

Pentru implementarea proceselor de reformare a învăţământului, măsurile identificate la 

nivel judeţean sunt grupate in domenii de intervenţii prioritare:  

 

Așa cum reiese din PRAI şi PLAI, obiectivele și țintele regionale și locale pentru perioada 

planificată sunt următoarele: 

 
 

OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a PRAI / PLAI / PAS 

 

Tinta 1.1  Realizarea unei reţele de monitorizare a implementării măsurilor PLAI 

Tinta 1.2  Desfăşurarea activităţii de monitorizare a impementării măsurilor prevăzute in PLAI 

Timiş 

Tinta 1.3  Consilierea unităţilor şcolare pentru elaborarea PAS în concordanţă cu recomandările 

PLAI 

 

OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 

 

Ţinta 2.1 Asigurarea accesului la informaţii structurate, privind şansele de ocupare pentru fiecare 

grup ţintă 

Ţinta 2.2 Adaptarea ofertei profesionale iniţiale la nevoile de calificare 

Ţinta 2.3 Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale 

Ţinta 2.4  Implicarea şcolilor din IPT in programe de formare a adulţilor 

Ţinta 2.5 Creşterea calităţii  in procesul educaţional in IPT 

Ţinta 2.6  Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor. 

 

OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în sistemul de 

formare continuă 

 

Ţinta 3.1  Asigurarea accesului la cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din IPT. 

Ţinta 3.2 Instruirea cadrelor didactice responsabile cu proiectele europene pentru scrierea şi 

accesarea proiectelor  

 

OBIECTIV 4: Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor 

din IPT;  

 

Ținta 4.1 Toţi elevii din unităţile şcolare IPT vor beneficia de servicii de consiliere pentru carieră. 

Ţinta 4.2 Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a oferi servicii de consiliere şi orientare 

(elevilor, părinţilor) 

 

OBIECTIV 5:  Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

 

Ţinta 5.1 Inventarul necesarului de lucrări de reabilitare a infrastructurii, stabilirea priorităţilor la 

nivel de şcoală şi reţea şcolară a judeţului 

Ţinta 5.2 Evaluarea necesarului de dotare cu echipamente, evaluarea costurilor şi identificarea 

tuturor surselor de finanţare 

 

OBIECTIV 6: Corelarea invatamantului universitar cu invatamantul profesional si servicii 



PAS 2018 – 2023; LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET” TIMIȘOARA 32 

 

 

Tinta 6.1 Eficientizarea relatiilor dintre  invatamantul universitar si invatamantul profesional si 

servicii 

 

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

are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru 

piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-

34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, 

față de 57,2% în 2014 

 

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

profesională, având ca ținte strategice: 

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

profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014. 

 

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

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

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

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

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

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014. 

 

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

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

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

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

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 

2020, de la 2.800 în 2014. 

 

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile 

pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, 

județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, 

operatorul economic și elev. 

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza unui contract cadru, 

încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a 

elevilor; 

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract de 

parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu 

de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se 

află unitatea şcolară. 

- unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul economic și 

elev; 
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- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de 

liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”. 

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 

modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează 

cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării 

profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor 

(muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

 

Contextul regional 

 

Strategia Regiunii Vest 2014-2021 http://adrvest.ro/planul-pentru-dezvoltare-regionala-

2014-2020/ 

În procesul de planificare strategică a Regiunii Vest obiectivele și setul de măsuri de 

intervenție au fost stabilite având drept repere obiectivele Strategiei Europa 2020, îmrpeună cu 

țintele asumate de România, comparate cu situația din 2012 la nivel național și cu situația Regiunii 

Vest în raport cu acești indicatori. 

 

 Judetul Timiș 

 

Strategia şi Programul Strategic de dezvoltare economico socială a Județului Timiș pentru 

perioada 2015-2020/(2023) creionează direcțiile și obiectivele asumate de județ pentru 

următorul ciclu de planificare: www.cjtimis.ro/judetul-timis/strategia-dedezvoltare-a-jude.html 

Documentul este structurat pe Obiective de dezvoltare definite pentru fiecare din cele 11 axe 

strategice, iar Educația și Resursele Umane constituie o axă de sine stătătoare, prioritară, având 

drept Obiectiv de dezvoltare: „Crearea unor condiţii necesare dezvoltării capitalului uman in 

reproiectarea inovativă a produselor, serviciilor și tehnologiilor din toate domeniile vieții 

economico-sociale, în educaţia iniţială şi cea continuă, în strânsă corelare cu cerinţele pieţei 

muncii şi cu standardele europene„ 

Pentru Axa 3 – Educație și resurse umane sunt detaliate cinci Domnenii de intervenție, 

fiecare cu un set de măsuri concrete, și la nivel de domeniu de intervenție sunt identificare și 

instituțiile cu responsabilități și competențele aferente acestor aspirații. Aici sunt nominalizate: 

Consiliul Judeţean Timiş, Administraţia publică locală, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, 

Unităţi de învăţământ, Unităţi de formare profesională, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş, Mediul de afaceri, Agenţii de 

dezvoltare judeţeană/ regional. 

Strategia de Dezvoltare Integrală a Polului de Creștere Timișoara 2015-2020 /Plan 

Integrat de Dezvoltare – Primăria Municipiului Timișoara 

http://www.primariatm.ro/ik/index.php?meniuId=2&viewCat=2686&sectiune=primaria Versiunea 

finală a acestei strategii a fost publicată în 21.04.2016, cuprinde capitole de analiză, audit, 

identificare de probleme și soluții, precum și plan de acțiune cu portofolii de proiecte în anexă. 

Capitolul 4.3 Nevoi, Probleme, Soluții abordează în mod distinct problematica învățământ, și 

concluzionează următoarea lista de probleme și soluții aferente, iar pentru unele din aceste soluții 

sunt prezentate și proiecte concrete în portofoliul din anexă. 

 

 

 

http://www.cjtimis.ro/judetul-timis/strategia-dedezvoltare-a-jude.html
http://www.primariatm.ro/ik/index.php?meniuId=2&viewCat=2686&sectiune=primaria
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Partea a 2- a – ANALIZA NEVOILOR 
 

 

 

 1. Analiza mediului extern  

 2. Analiza mediului intern  

 3. Analiza SWOT a mediului intern şi extern  

           
  2.1.  ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 

 

În această analiză sunt necesare informaţii de natură politică, economică, educaţională, 

demografică cu influenţele şi interdependenţa dintre ele. 

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară  orientarea învăţământului atât la 

nivel naţional cât şi la nivel local printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei 

educaţionale având în vedere perspectiva scăderii populaţiei şcolare. Menţinerea şcolii cu profil 

servicii are avantaje (pregătirea personalului calificat) şi dezavantaje (numărul de absolvenţi prea 

mare).  

Municipiul Timișoara este cel mai dinamic pol urban de dezvoltare economica din tara, un 

oraș deschis spre high-tech, IT, comunicații şi servicii. Valoarea cu rolul determinant în dezvoltarea 

economiei o constituie resursa umană dinamică, inovatoare, specializată și cu o bună pregătire 

profesională. Cererea de forță de muncă în rândul investitorilor se concentrează spre muncitorii 

calificați de orice vârsta. 

Unitatea noastra scolara pregăteşte în continuare în meserii care vor avea căutare în 

următorii  ani atât în ţară cât şi în străinătate.  

 

2.1.1 Aspecte demografice generale  
 

Populaţia este un element foarte mobil, prezentând o variaţie temporală şi una spaţială şi ca 

atare necesită o viziune mult lărgită şi metode foarte elastice pentru surprinderea schimbărilor 

rapide de ordin cantitativ şi calitativ din evoluţia ei, având în vedere complexul de factori ce o 

influenţează. 

În virtutea unor împrejurări, populaţia unei ţări cunoaşte o anumită repartizare geografică 

care este în continuă schimbare, graţie fluxurilor migratorii şi proceselor demografice care au loc în 

cadrul fiecărei unităţi  teritorial-administrative. 

La nivelul globului terestru populaţia nu este răspândită uniform, datorită factorilor anterior 

precizaţi care acţionează cu intensităţi diferite de la o epocă la alta şi de la un ţinut la altul. Există 

regiuni cu mari aglomerări umane, după cum există regiuni unde populaţia este foarte rară. Pentru a 

pune în evidenţă această stare de fapt se calculează densitatea populaţiei  care  reprezintă  raportul  

dintre  numărul  populaţiei  şi  suprafaţa ocupată de ea. 

Densitatea  este  expresia  răspândirii  populaţiei  în  teritoriu  şi reflectă gradul sau 

intensitatea populării acestuia. Desfăşurarea normală a vieţii sociale şi economice într-un teritoriu 

nu poate avea loc dacă efectivul şi densitatea populaţiei n-au atins un prag minim. Densitatea 

populaţiei este, aşadar, una din condiţiile vieţii materiale. Ca urmare, analiza densităţii populaţiei 

sub cele mai variate aspecte prezintă nu numai interes demografic, ci şi social-economic, fiind 

legată de strategia dezvoltării, atât la nivel macroeconomic cât şi în profil teritorial.  
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Potrivit rezultatelor recensământului din 2011, populaţia stabilă a judeţului Timiş a fost de 

649777 persoane, cu 29918 persoane mai puţin decât la recensământul din 2002. Din totalul 

populaţiei stabile 399,9 mii persoane aveau domiciliul în municipii şi oraşe (61,6%), iar 249,9 mii 

persoane locuiau în comune (38,4%). În Municipiul Timişoara au fost înregistraţi 303.708 locuitori, 

adică 48% din totalul persoanelor recenzate în întreg judeţul Timiş. Din punctul de vedere al 

mărimii populaţiei stabile, judeţul Timiş se situează pe locul 5 în ierarhia judeţelor. 

        Populaţia judeţului este caracterizată prin faptul că este concentrată mai mult în mediul urban 

fiind la nivelul anului 2010 în număr de 422250 persoane şi 257445 persoane în mediul rural.  

         Rezultatele obţinute în urma recensământului populaţiei în anul 2011, arată că populaţia a 

rămas concentrată în mediul urban, dar s-a înregistrat o scădere a acesteia faţă de anul 2010:  

- mediul urban 399900 persoane  

- mediul rural 249900 persoane  

Populaţia judeţului este caracterizată prin:  

- faptul că femeile au o pondere mai mare de 50%;  

- concentrarea în mediul urban;  

- o pondere a populaţiei active şi în vârstă de muncă mai mare decât cea de la nivel naţional (71,6% 

din totalul populaţiei);  

- o pondere a populaţiei de până la 14 ani sub media naţională (15,1%);  

 

Diversitatea etnică este o caracteristică importantă a judeţului, dar se remarcă un procent 

ridicat de cetăţeni români de naţionalitate română. Cu toate acestea, rezultatele recensământului 

populaţiei relevă faptul că, din totalul populaţiei stabile a judeţului 649777 persoane - 555752 

persoane (85,5% din populaţia judeţului) s-au declarat români, în scădere cu 8698 persoane faţă de 

2002. Pe lângă populaţia de etnie română, s-au declarat 35294 maghiari (5,4% din populaţia 

judeţului) 14535 rromi (2,2% din populaţia judeţului), 10100 sârbi (1,6% din populaţia judeţului), 

8497 germani (1,3% din populaţia judeţului), 5953 ucraineni (0,9% din populaţia judeţului), 4500 

bulgari (0,7% din populaţia judeţului), alţii – 17967 persoane (2,7% din populaţia judeţului). 
 

 
 

În ceea ce priveşte structura pe principalele grupe de vârstă se pot observa următoarele 

trăsături specifice (31 decembrie 2010): 

- populaţia sub 14 ani reprezintă 14% din populaţia judeţului;  

- populaţia între 15 - 64 de ani reprezintă 72,8% din populaţia judeţului;  

- populaţia în vârstă de muncă, cuprinsă în intervalul 15 – 64 de ani reprezintă 72.8% din 

totalul populaţiei judeţului,  

- populaţia sub 15 ani şi cea de peste 65 de ani reprezintă 27,3% din total populaţie. 
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Populaţia tânără existentă în mediul urban cuprinsă în intervalul 0 - 29  de ani reprezintă 

36,6% din totalul populaţiei judeţului, în timp ce populaţia din mediul urban de peste 30 de ani 

reprezintă 63,4% din total populaţie. 

În mediul rural situaţia este următoarea : 

- populaţia sub 29 ani reprezintă  39,4% din populaţia judeţului; 

- populaţia între 30 – 65 de ani şi peste, reprezintă  47,4% din populaţia judeţului. 

 

 
 

Evoluţia populaţiei din judeţul Timiş se înscrie trendul descrescător al populaţiei, datorită 

scăderii natalităţii şi fenomenului de migraţie externă. De altfel, judeţul Timiş, alături de municipiul 

Bucureşti, este o zonă cu o natalitate dintre cele mai scăzute la nivel naţional. Majoritatea 

emigranţilor legali au un nivel ridicat de instruire şi calificare, sunt tineri, fără diferenţe 

semnificative de gen, preponderent persoane căsătorite. 

Populaţia judeţului este caracterizată prin faptul că femeile sunt majoritare şi este 

concentrată mai mult în mediul urban fiind la nivelul anului 2010 în număr de 223774, decât în cel 

rural,  în număr de 129985.  

Populaţia activă şi în vârstă de muncă reprezintă 71,6% din totalul populaţiei, pondere mai 

mare decât cea de la nivel naţional. O pondere importantă în cadrul populaţiei este ocupată şi de 

populaţia de până la 14 ani care reprezintă 14%, iar populaţia de peste 65 de ani reprezintă 13,3%.    

Din analiza structurii populaţiei în funcţie de naţionalitate se poate observa că diversitatea 

etnică rămâne o caracteristică puternică a judeţului. Se mai poate observa creşterea procentului de 

cetăţeni români de naţionalitate română, diminuarea comunităţilor de maghiari şi germani, 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. Astfel, majoritatea emigranţilor legali 

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

preponderent persoane căsătorite. 

Judeţul Timiş încheie un al doilea deceniu consecutiv de scădere demografică, fără 

perspectivă ca în viitorul apropiat, să aibă parte de o inversare a tendinţei. După ce a atins cel mai 

înalt nivel de locuire din istoria sa la jumătatea anului 1990(când avea peste 735.000 de locuitori), 

Timişul a pierdut în primul deceniu postdecembrist opt procente din totalul locuitorilor, iar în al 

doilea deceniu, încă patru procente – dar această cifră poate fi dublă, dacă se ia în calcul faptul că o 

parte importantă a populaţiei judeţului şi-a rupt definitiv legăturile cu localităţile de origine. 

Aproape trei sferturi din această pierdere se datorează mediului urban.  

Dacă este să ne referim la evoluţia populaţiei judeţului Timiş 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.  
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2.1.2 Contextul geo-politic şi economic. Tendinţe ocupaţionale  

 

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timişoara îşi desfăşoară activitatea într-un 

mediu economic generos prin numărul şi structura agenţilor economici.  

Analizând datele economice obţinute la nivel judeţului Timiş se poate constata o evoluţie 

superioară faţă de media naţională. Printr-o creştere substanţială de la an la an a cifrei de afaceri în 

numeroase domenii de activitate, mediul economic timişean oferă oportunităţi de integrare şi 

mobilitate profesională superioare altor regiuni. 

După anii ’90, judeţul s-a dezvoltat foarte mult datorită privatizărilor reuşite. Fapt ce a atras 

multe investiţii şi 

a dus la un nivel 

de trai peste 

media naţională. 

În acelaşi timp, 

autorităţile au 

susţinut 

iniţiativele 

companiilor 

străine.  

Amplasat 

în sud-vestul 

României, Timiş 

este cel mai mare 

judeţ al României. 

În prezent, acesta este unul dintre cele mai bine dezvoltate judeţe din ţară, motiv pentru care şi 

nivelul de trai este superior mediei naţionale, fapt confirmat şi de statistici. Mai mult de 15 

companii au peste 1.000 de angajaţi – niciun alt judeţ nu mai are o asemenea performanţă, 
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desigur cu excepţia Bucureştiului. Şase companii au afaceri anuale de peste 1  miliard de lei – 

doar Ilfov şi Bucureşti mai intră la această categorie 

Județul Timiș are un produs intern brut (PIB) aferent anului 2018 de 44.586 de milioane de 

lei, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Județul înregistrează una dintre cele mai 

scăzute rate ale șomajului din România, de sub 1% în 2018. În 2016, Timișul avea, după București, 

cel mai mare număr de companii din țară (peste 31.000). În anul 2019, 256.278 de 

persoane, reprezentând 35% din populație, lucrau în companiile din județ, fiind cea mai mare rată 

de angajare din România după zona București–Ilfov. Conform datelor Institutului Național de 

Statistică, soldul total al investițiilor străine din județul Timiș a fost la sfârșitul anului 2018 de 

aproape 4 miliarde de euro, cifră care clasează județul pe locul doi în țară, după zona București–

Ilfov. 

Economia timișeană este dominată de companii din industria componentelor auto, astfel că 

cele mai mari societăți precum Continental Automotive Products, Continental Automotive 

Romania, ContiTech (toate din grupul Continental), Delphi Packard Romania, Hella 

România, Mahle, aveau în 2013 împreună afaceri de 7,5 miliarde de lei, adică 20% din totalul 

afacerilor realizate de toate companiile înregistrate în județ. Cu o cifră de afaceri a companiilor de 

62 de miliarde de lei, Timișul se află pe locul doi după polul de business București–Ilfov, care 

reprezintă peste 43% din cifra de afaceri de 1.400 de miliarde de lei a tuturor companiilor din 

România. Cea mai mare companie din județ este Profi, unul dintre cei mai mari jucători din retailul 

autohton. Compania este urmată de producătorii de componente auto Continental Automotive 

Products și Hella România. Ultimii doi se regăsesc și în topul celor mai mari exportatori din Timiș, 

județ care se clasează la capitolul livrări pe piețele externe pe poziția a doua, după București.  

Exporturile județului s-au situat la 33 de miliarde de lei.Județul Timiș avea la sfârșitul anului 

2018 un Produs Intern Brut pe cap de locuitor în valoare de 13.698 euro, clasându-se pe locul 2 

după București. 

Judeţul Timiş s-a dezvoltat în ultimii ani datorită construcţiei a puţin peste 100 de 

kilometri de autostradă care leagă partea de vest a ţării la culoarul IV pan-european, Nădlac - 

Arad - Timişoara – Bucureşti. Odată cu proiectele de infrastructură rutiere, Timişoara s-a 

dezvoltat ca pol economic în regiunea Banat. În prezent, între Timişoara şi Arad s-au construit 

peste 33 de kilometri de autostradă, iar înspre judeţul Hunedoara încă aproximativ 80 de 

kilometri de şosea cu patru benzi. Şi transportul aerian este foarte bine reprezentat în zona 

Timişoarei, aeroportul Internaţional Traian Vuia fiind al treilea ca mărime şi importanţă din 

România. 

Județul Timiș avea în anul școlar 2018-2019 o populație școlară de 158.888 de persoane: 

în învățământul preșcolar 23.983 de copii, în cel preuniversitar 87.934 de elevi și 46.971 de 

studenți în cel universitar. În județul Timiș sunt acreditate și autorizate 617 unități de 

învățământ. Învățământul superior este accesibil prin prezența a opt universități, patru publice și 

patru private. 

 

 

2.1.3 Descrierea grupurilor de interes  

 

Într-o accepţiune generală, în jurul şcolii se formează grupuri de interese, care uneori pot deveni 

antagonice, dar printr-o activitate competentă a consiliului de administraţie al şcolii acestea se pot 

armoniza. Principalele grupuri de interese, a căror poziţie şi evoluţie poate fi evidenţiată, sunt 

centrate pe:  

 elevi  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Produs_intern_brut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Na%C8%9Bional_de_Statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Na%C8%9Bional_de_Statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Continental_AG
https://ro.wikipedia.org/wiki/Delphi_Corporation
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hella_(companie)
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 părinţi  

 comunitate locală  

 

Din studiile realizate pe această temă se desprind următoarele concluzii:  

➢ Elevii aşteptă de la şcoală:  

- ca prin educaţie să poată dobândi un statut socio-economic consistent;  

- un curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, ţintit pe deprinderile şi dezvoltarea aptitudinilor 

necesare în specializarea urmată  

- condiţii cât mai bune de învăţare.  

➢ Şcoala solicită de la elevi:  

- să fie receptivi, să manifeste interes şi să-şi dezvolte personalitatea şi  

- să cunoască şi să respecte regulamentul şcolar  

- să facă cunoscut numele şcolii în momentul atingerii performanţei  

➢ Părinţii aşteaptă de la şcoală:  

- să le fie respectate opţiunile  

- şcoala să-i pregătească pe elevii pentru inserţie socială  

- şcoala să găsească şi să adopte coordonanţele personalităţii fiecărui elev şi să acţioneze în direcţia 

realizării lor  

➢ Şcoala solicită de la părinţi:  

- colaborare  

- sprijin  

- receptivitate  

- implicare în rezolvarea problemelor şcolii  

➢ Comunitatea aşteaptă de la şcoală:  

- cetăţenii educaţi, adaptaţi şi adaptabili.  

- receptivitate la nevoile la nevoile sale  

- recunoaşterea efortului depus a valorii personale, aprecierea efortului suplimentar.  

- ambianţă pozitivă de înţelegere şi respect.  

➢ Şcoala aşteaptă de la comunitatea locală:  

- implicare şi receptivitate în realizarea obiectivelor scolii  

- recunoaşterea importanţei instituţiei în viaţa comunităţii  

- popularizarea rezultatelor bune  

 

 

2.1.4 ANALIZA P.E.S.T.E. 

(politic, economic, social, tehnologic, ecologic) 

 
Context politic 

 
Politica educaţională a MENCS vizează dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii 

în educaţie şi pe piaţa muncii prin formare iniţială şi continuă; alocarea unui procent de 6% din PIB 

pentru finanţarea acestui domeniu, aplicarea strategiei „Educaţie şi cercetare pentru societatea 

cunoaşterii”. 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 

• realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient, relevant (evaluare după fiecare 

ciclu curricular, în vederea stabilirii planurilor individualizate de învăţare; realizarea unui 

sistem naţional unitar de standarde în evaluarea performanţelor la clasă; politici specifice 

pentru reducerea abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu; racordarea sistemului 
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naţional unitar de evaluare la standardele internaţionale; alocarea de fonduri pentru 

investiţii) 

• transformarea educaţiei timpurii în bun public (elaborarea unui nou curriculum pentru 

educaţie timpurie, centrat pe competenţe cognitive, emoţionale şi sociale şi pe remediere 

precoce a deficienţelor de dezvoltare: cuprinderea copiilor între 2-5 ani în acest tip de 

educaţie ~80%) 

• descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor 

(descentralizare financiară, descentralizare administrativă şi a resursei umane) 

• introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe 8 competenţe cheie, 

agreate şi utilizate în U.E., care determină profilul de formare al elevului din perspectiva 

învăţării pe tot parcursul vieţii; flexibilizarea curriculumului prin creşterea ponderii CDS şi 

prin libertate sporită a profesorului în implementarea curriculumului în interiorul fiecărei 

discipline; individualizarea învăţării) 

• stimularea educaţiei permanente 

• digitalizarea conţinuturilor curriculare. Toţi elevii vor avea acces la toate resursele de 

învăţare în format digital 

• constituirea consorţiilor şcolare 

• dezvoltarea de campusuri şcolare integrate pentru educaţia de bază, complementară, 

continuă. 

Strategia MENCS privind dezvoltarea învăţământului preuniversitar favorizează atingerea 

ţintelor strategice. 

Această strategie creează cadru necesar îmbunătăţirii activităţii didactice la Liceul Tehnologic 

UCECOM „Spiru Haret”,  care are drept finalitate formarea unor tineri ce posedă competenţele 

cheie specifice unei societăţi a cunoaşterii, unei societăţi informaţionale şi democratice. 

 

Context economic 

 

După anii ’90, judeţul Timis s-a dezvoltat foarte mult datorită privatizărilor reuşite. Fapt 

ce a atras multe investiţii şi a dus la un nivel de trai peste media naţională. În acelaşi timp, 

autorităţile au susţinut iniţiativele companiilor străine. 

Amplasat în sud-vestul României, Timiş este cel mai 

mare judeţ al României. În prezent, acesta este unul dintre 

cele mai bine dezvoltate judeţe din ţară, motiv pentru care şi 

nivelul de trai este superior mediei naţionale, fapt confirmat 

şi de statistici. Mai mult de 15 companii au peste 1.000 de 

angajaţi – niciun alt judeţ nu mai are o asemenea 

performanţă, desigur cu excepţia Bucureştiului. Şase 

companii au afaceri anuale de peste 1 miliard de lei – doar 

Ilfov şi Bucureşti mai intră la această categorie. 

Județul Timiș are un produs intern brut (PIB) aferent anului 2018 de 44.586 de milioane de 

lei, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Județul înregistrează una dintre cele mai 

scăzute rate ale șomajului din România, de sub 1% în 2018. În 2016, Timișul avea, după București, 

cel mai mare număr de companii din țară (peste 31.000). În anul 2019, 256.278 de 

persoane, reprezentând 35% din populație, lucrau în companiile din județ, fiind cea mai mare rată 

de angajare din România după zona București–Ilfov. Conform datelor Institutului Național de 

Statistică, soldul total al investițiilor străine din județul Timiș a fost la sfârșitul anului 2018 de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Produs_intern_brut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Na%C8%9Bional_de_Statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Na%C8%9Bional_de_Statistic%C4%83
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aproape 4 miliarde de euro, cifră care clasează județul pe locul doi în țară, după zona București–

Ilfov. 

 

Context social 

Caracteristicile populaţiei influenţează toate procesele social-economice care au loc în 

mediul său de rezidenţă.  

Populaţia judeţului Timis este caracterizată prin:  

- faptul că femeile au o pondere mai mare de 50%;  

- concentrarea în mediul urban;  

- o pondere a populaţiei active şi în vârstă de muncă mai mare decât cea de la nivel naţional 

(71,6% din totalul populaţiei);  

- o pondere a populaţiei de până la 14 ani sub media naţională (15,1%);  

Diversitatea etnică este o caracteristică importantă a judeţului, dar se remarcă o creştere a 

procentului de cetăţeni români de naţionalitate română, diminuarea comunităţilor de maghiari şi 

germani, creşterea uşoară a populaţiei de rromi. Evoluţia populaţiei din judeţul Timiş se înscrie 

trendul descrescător al populaţiei, datorită scăderii natalităţii şi fenomenului de migraţie externă.  

 

Context tehnologic 

Densitatea antreprenorială este marcată de concentrarea în Timişoara a două treimi din 

firmele existente în judeţ. Cele mai mari investiţii sunt în industrie, comerţ, telecomunicaţii şi 

tehnologia informaţiei.  

În ceea ce priveşte volumul investiţiilor atrase în competiţie cu celelalte 40 de judeţe ale 

tarii, excluzând municipiul Bucureşti, judeţul Timiş s-a clasat pe unul din primele locuri din ţară. 

Valoarea adăugată este generata preponderent de întreprinderile industriale mari şi de companiile 

din sectorul IT&C. La nivelul judeţului Timiş, domină sectorul privat reprezentat de IMM (99,5%). 

Rata rentabilităţii economice a firmelor a depăşit constant rata inflaţiei, cea mai mare rata de 

rentabilitate economică fiind înregistrată de întreprinderile mari şi foarte mari. Cele mai rentabile 

firme au fost cele din domeniul tehnologiei informaţiilor si comunicaţiilor, urmate de companiile 

industriale. Transformările de ordin macroeconomic din societatea românească au făcut ca în 

structura populaţiei ocupate să se producă schimbări semnificative. În ceea ce priveşte ponderea 

populaţiei ocupate pe sectoare economice se poate observa că tendinţa este de scădere pentru 

agricultură şi pentru industrie.  

Sectorul serviciilor înregistrează o creştere rapidă, dublată de apariţia şi dezvoltarea unor 

subramuri ale acestui sector. Cele mai mari cifre de afaceri sunt obţinute de comerţ, transporturi, 

telecomunicaţii, turism şi în serviciile generale. Se impune astfel să fie acordată o atenţie deosebită 

acestui sector care cunoaşte o dezvoltare puternică, urmărind tendinţa din ţările Uniunii Europene, 

unde acest sector de activitate se află pe primul loc în cadrul activităţii economice. De altfel, 

dinamica pozitivă a sectorului de servicii a permis absorbţia unei părţi tot mai mari a populaţiei 

active. 

 
Context ecologic 

 
Relieful judetului Timis se caracterizeaza prin predominarea cimpiilor, care acopera partea 

vestica si centrala a judetului, patrunzind sub forma unor golfuri in zona dealurilor, pe vaile 

Timisului si Begheiului. In estul judetului se desfasoara dealurile premontane ale Poganisului si 

partea sudica a podisului Lipovei. Inaltimile maxime corespund culmilor nord-vestice ale masivului 

Poiana Ruscai, culminind cu virful Padesul (1380 m).  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
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Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare;  

• educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;  

• prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de 

mediu prin implicarea în proiecte ecologice;  

• economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel 

încât să se protejeze mediul înconjurător 

 

 

ANALIZA SWOT A CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ CU 

CEREREA 

 

 

 

 

Puncte tari 

➢ Flexibilitatea școlilor de a se adapta noilor 

solicitări de pe piaţa forţei de muncă afectate 

de criza financiară mondială.  

➢ Buna cooperare dintre şcolile TVET şi 

ARACIP în vederea autorizării de noi 

calificări. 

➢ Existenţa reţelelor şcolare constituite în 

cadrul programului TVET cu rol de a 

disemina bunele practici 

➢ Instrumentele de asigurare a calităţii s-au 

generalizat în toate unităţile din învăţământul 

preuniversitar 

➢ Spaţiile de şcolarizare sunt suficiente ca 

număr şi suprafaţă  

➢ În oferta şcolilor TVET se regăsesc toate 

domeniile de dezvoltare economică 

➢ Existenţa cabinetelor de psihopedagogie toate 

şcolilor TVET 

➢ Număr mare de programe şi proiecte 

europene accesate de şcolile TVET 

(Leonardo da Vinci, Comenius);  

➢ Toate unităţile şcolare TVET sunt conectate 

la internet 

➢ Parteneriatele cu agenţii economici sunt 

prezente în toate şcolile TVET 

➢ Buna funcţionare a structurii parteneriale la 

nivel judeţean în cadrul CLDPS 

➢ Existenţa unui sistem de relaţii între 

conducerea unităţilor din învăţământul 

preuniversitar TVET şi agenţii economici 

reprezentativi din teritoriu 

➢ Omogenitatea şi experienţa cadrelor didactice 

care predau în cadrul unităţilor IPT; 

➢ Disponibilitatea cadrelor didactice spre 

 

Puncte slabe 

➢ Lipsa unor studii concrete care să definească 

consecinţele crizei financiare mondiale 

asupra pieţei forţei de muncă din judeţul 

Timiş 

➢ Integrarea şcolii de arte şi meserii în 

programul de învăţământ liceal. 

➢ Baza materială în domeniul TVET este 

depăşită moral, insuficientă şi improprie 

desfăşurării unor tipuri de activităţi prevăzute 

în programele şcolare  

➢ Există domenii prioritare în care resursele 

umane sunt insuficiente (electrotehnică şi 

electronică, servicii) 

➢ Creşterea abandonului şcolar  

➢ Număr insuficient de calculatoare/ elev 

➢ Lipsa softurilor educaţionale specializate 

pentru unele calificări 

➢ Insuficienta pregătire a cadrelor didactice în 

accesarea resurselor financiare prin Fondurile 

Structurale ale UE; 

➢ Practica nu se efectuează în ateliere dotate la 

standarde acceptabile în atelierele şcoală; 

➢ Insuficiente parteneriate şcoală-agent 

economic care să fie reciproc avantajoase. 

➢ Lipsa unei baze de date privind inserţia pe 

piaţa muncii a absolvenţilor din IPT 

➢ Valoarea scăzută a ratei de cuprindere în 

învăţământul secundar superior; 

➢ Datele obţinute de la INS sunt neactualizate  

➢ Necorelarea machetelor PLAI cu baza de date 

a ISJ 

➢ Slaba activitate de orientare şcolară şi 

profesională la nivelul claselor a VII-a şi a 

VIII-a. 
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formare continuă şi reconversie profesională 

➢ Organizare anuală a ”Târgului ofertelor 

educaţionale”, a “Porţilor deschise” 

➢ Există documente de planificare strategică pe 

termen lung a ofertei de calificare corelată la 

toate nivelurile decizionale: regional, 

judeţean, şcolar 

➢ Existenţa unor consilieri, prin proiecte, 

privind cariera şi posibilităţile de utilizare a 

mijloacelor de informare despre 

oportunităţile de angajare ale absolvenţilor 

➢ Număr mare de elevi care revin unui consilier 

şcolar 

➢ Lipsa unui program strategic comun de studiu 

şi de evoluţie între IPT şi AJOFM pe termen 

lung 

➢ Număr mic de unităţi IPT autorizate ca 

furnizor de formare a adulţilor 

 

Oportunităţi 

➢ Organizarea cursurilor de didactica 

disciplinelor 

➢ Posibilitatea derulării unor programe de 

dezvoltare al resurselor umane în 

conformitate cu cererea de pe piaţa forţei de 

muncă cu susţinere din Fondul Social 

European 

➢ Multiplicarea parteneriatelor dintre agenţii 

economici şi şcolile TVET 

➢ Autorizarea unităţilor TVET ca furnizori de 

formare profesională 

➢ Programele de stimulare a populaţiei rrome 

pentru a-şi înscrie copiii la şcoală, alocându-

se locuri speciale pentru această categorie de 

tineri în toate formele de învăţământ 

➢ Organizarea periodică de către AJOFM a 

„Bursei locurilor de muncă” 

➢ Primirea datelor pentru elaborare PRAI, 

PLAI de la INS. 

➢ Dezvoltarea infrastructurii educaţionale prin 

accesarea de fonduri europene 

➢ Oportunităţi de finanţare pentru formarea 

cadrelor didactice oferite de FSE prin 

POSDRU (pentru Axele prioritare 1 și 2) sau 

prin proiecte de mobilitate educaționale care 

facilitează organizarea stagiilor de practică a 

elevilor în statele UE 

 

Ameninţări 

➢ Scăderea populaţiei şcolare şi reducerea 

numărului de clase 

➢ Creşterea ponderii învăţământului seral în 

detrimentul învăţământului cu frecvenţă 

redusă 

➢ Nepotrivirea între aşteptările absolvenţilor şi 

ofertele angajatorilor; 

➢ Creşterea gradului de sărăcie a populaţiei 

datorită crizei actuale, care implicit conduce 

la creşterea abandonului şcolar 

➢ Condiţia materială a cadrelor didactice 

➢ Scăderea atractivității programelor oferite 

prin învățământul profesional și tehnic ca și 

consecință a insuficientei finanţări și a 

interesului redus din partea comunităților 

locale. 

➢ Degradarea în timp a spaţiilor şcolare 

➢ Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

care conduce la uzura morală rapidă a 

echipamentelor existente 

➢ Nu se elaborează periodic studii sectoriale 

specifice şi prognoze pertinente pe termen 

scurt, mediu şi lung 

➢ Ponderea mare a şomerilor tineri 

➢ Migraţia în creştere 

➢ 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 

➢  Condiţionarea la angajarea, în unele domenii, 

de experienţa profesională anterioară 

➢  Criza economică şi instabilitatea de pe piaţa 

muncii. 

➢ sprijinului redus primit de școli și de elevi din 

partea comunității locale. 
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2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

2.2.1.Colectarea şi analizarea datelor 

 

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”  Timişoara pune la dispoziţia elevilor programe 

de formare diverse, construite pe baza curriculum-ului naţional, dar cu o importantă componentă în 

dezvoltare locală. . 

Toată organizaţia este preocupată de îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de 

învăţare, elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare. Se ţine cont de nevoile 

speciale ale elevilor, se proiectează strategii de intervenţie şi activităţi de sprijin pentru elevii care 

au dificultăţi de învăţare.  

Din asistenţele efectuate la clasă, din discuţiile cu cadrele didactice cu elevii şi cu parinţii 

rezultă următoarele: 

• În general elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare 

• Nu întotdeauna se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile lor 

materiale pentru frecventarea cursurilor 

• Unii elevi nu  învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale. 

• Majoritatea cadrelor didactice folosesc metode moderne de predare 

• Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore 

• Cadrele didactice utilizează învăţarea centrată pe elev 

• 98% dintre părinţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din unitatea 

şcolară (sursa: chestionare părinţi) 

• 100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului 

ocupat, prestând servicii de calitate. 

 

2.2.1.1.Resurse umane  

 

a) Elevi 

Efectele scăderii demografice din ultimii ani, sesizate în analiza mediului extern, nu s-au 

resimţit şi la nivelul unităţii noastre şcolare, deoarece numarul de elevi inscrisi in unitatea noastra 

scolara in ultimii cinci ani a fost in crestere. In fiecare an, numarul de elevi a crescut semnificativ 

astfel incat in prezent am ajuns la depasirea planului de scolarizare cu un procent mare. 
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   Din acest motiv la nivelul Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timişoara potenţialii 

beneficiari sunt în continuare atraşi de oferta unitatii noastre scolare. 

Cel mai mare număr de elevi sunt rezidenţi în Timişoara, dar provenienţa elevilor se bazează şi 

pe un aflux semnificativ al acestora din mediul rural. 

  
 

b) Personalul didactic  

 
Profesori de 

cultura generala 

Profesori 

discipline de 

specialitate 

Maistri 

instructori 

Personal did. Aux 

și nedidactic 

18 28 8 14 

 

 

539

669

795981

1184

Număr de elevi

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Profesori de 
cultura generala

29%

Profesori 
discipline de 
specialitate

36%

Maistri 
instructori

14%

Personal did. 
Aux și nedidactic

21%

PROFESORI 2018-2019
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Distribuţia pe grade didatice a personalului didactic angajat  
 
 

 

c) Personalul didactic auxiliar 

  
Categorie de 

personal 

Număr 

de 

persoane 

încadrate 

Numar norme 

pentru fiecare 

categorie  

 

Numărul de personal este:  
 

sub normativele 

privind încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal  
 

peste  

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal  
 

Secretar sef 

 

1 1  da  

Secretar  

 

1 1  da  

Contabil  

 

1 1  da  

Administrator 

patrimoniu 

1 1  da  

 

 

d) Personalul nedidactic  (Administrativ) 

  
Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Numar norme 

pentru fiecare 

categorie  

 

Numărul de personal este: 
 

sub normativele 

privind încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal  
 

peste  

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal  
 

casier 1 1  da  

Mecanic de 

intreţinere 

3 3  da  

paznic 3 3  da  

Ingrijitor 

curăţenie  

3 3  da  

 

 

Nr. 

crt 

Profesori de cultura 

generala 

Profesori discipline 

tehnice 

Maistri instructori Total cadre 

didactice   

 

to
ta

l 
d
in

 

ca
re

 

g
r.

1
 

g
r 

II
 

.i
i 

d
ef

 

d
eb

 

to
ta

l 
d
in

 

ca
re

 

g
r.

1
 

g
r 

II
  

 

d
ef

 

d
eb

 

to
ta

l 
d
in

 

ca
re

 

g
r.

1
 

g
r.

II
 

 

d
ef

 

d
eb

 

to
ta

l 
d
in

 

ca
re

 

g
r.

1
 

g
r.

II
 

 

d
ef

 

d
eb

 

1 18 5 2 5 6 28 5 1 6 21 8  - 1 7 54 12 3 12 27 
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2.2.1.2. Resurse materiale  
 

a) Informaţii privind spaţiile şcolare 

 

În ceea ce priveşte materialele didactice şi dotarea şcolii s-au constatat următoarele: 

• Prin activităţile de autofinanţare, şcoala dispune de o dotare modernă şi funcţională în toate 

cabinetele, laboratoarele şi atelierele şcolii. 

• Materialele didactice pentru ştiinţe sunt realizate corespunzator programei scolare, sunt 

sugestive, sunt funcţionale, intuitive. 

• In procesul instructiv-educativ unitatea noastra scolara beneficiaza de un număr suficient de 

videoproiectoare, flipchart-uri, table magnetice, calculatoare. 

 

a) Informaţii privind imobilele 
 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

OBIECTIVULUI 

NR. 

CONSTRUCTII 

ADRESA CARACTERISTICI PRINCIPALE 

1 CLADIREA 

PRINCIPALA A 

SCOLII 

1 Calea 

Bogdanestilor nr. 

32 B 

• Cladire tip liceu P+2 

• Anul constructiei 1975 

• Suprafata totala: 2745 mp 

• Structurata: biblioteca, sala de 

sport, cancelarie, cabinet medical, 

3 amfiteatre, 11 cabinete, 1 

laborator, 3 ateliere, sala pentru 

centrala termica proprie, birouri 

(secretariat, caserie, contabilitate, 

director, administrativ), cabinet 

medical, grupuri sanitare (elevi si 

profesori) 

2 CLADIREA 

VECHE A 

SCOLII 

1 STR. AUREL 

VLAICU NR.6 
• Cladire tip scoala generala P+1 

• Anul constructii 1962 

• Suprafata totala: 1203,20 mp 

• Spatiu disponibilizat, partial, 

inchiriat 

3 INTERNAT 2 Calea 

Bogdanestilor nr. 

32 B 

• Cladire tip internat P+3 

• Anul constractiei 1975 

• Sarpanta cu tigla 
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• INTERNAT NR.1: spatiu 

disponibilizat, partial inchiriat 

• INTERNAT NR.2: spatiu 

disponibilizat, partial inchiriat 

4 CENTRALA 

TERMICA 

1 Calea 

Bogdanestilor nr. 

32 B 

• Cladire construita in 1975 

• Transformata de COLTERM in 

punct termic pentru deservirea 

cartierului MEHALA 

5 SPALATORIE 

MECANICA 

1 Calea 

Bogdanestilor nr. 

32 B 

• Cladire construita in 1975 

• Spatiu disponibilizat, partial 

inchiriat 

6 STATIE 

DISTRIBUTIE 

GAZ METAN 

1 Calea 

Bogdanestilor nr. 

32 B 

• Construita in 1975 

• Inchiriata societatii de distributie 

a gazului metan 

7 BARACA 

METALICA 

1 Calea 

Bogdanestilor nr. 

32 B 

• Construita in 1978 

• Spatiu disponibilizat, inchiriat 

8 PLATFORMA 

BETONATA 

1 Calea 

Bogdanestilor nr. 

32 B 

• Construita in 1975 

• Suprafata 800 mp 

• Destinatia: organizarea careurilor 

de inceput si sfarsit de an scolar 

precum si a altor activitati 

extracurriculare 

9 TEREN DE 

SPORT 

1 Calea 

Bogdanestilor nr. 

32 B 

• Construit in 1978 

• Suprafata: 700 mp, ingradita cu 

gard de sarma la inaltimea de 2 m 

• Destinatia: desfasurarea orelor de 

educatie fizica, competitiilor 

scolare precum si a partidelor 

amicale de TENIS, HANDBAL 

(elevi si profesori) 

• Renovat in 2013 cu gazon sintetic 

si instalatie de nocturna 

 

B.  Structura amfiteatrelor, cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor si dotarea lor 
 

NR. 

CRT. 
SPATIUL CARACTERISTICI SERVICIIE / DOTARE 

A. PARTER 

1 SALA DE SPORT • Suprafata 150 mp 

• Parchet laminat 

• Mocheta pe intreaga sala 

• Iluminat natural si artificial 

• Dotare: oglinzi, bara fixa, 5 bucati spaliere, 2 capre pentru 

sarituri, 4  bucati banci gimnastica, o trambulina elastica, 

saltele, masa tenis de masa, banda de alergare, fileu, mingi de 

ping – pong, geamuri temopan. 

• Cadru ambiental placut 

2 TOALETA PERSOANE CU 

HANDICAP 
• An de constructie 2017 

• Dotare: obiecte sanitare adaptate cerintelor speciale 

 

3 CABINET ECONOMIC 

(C1) 
• Suprafata 56 mp 

• Mobilier NEOSET ergonomic: 15 banci, 30 scaune,  catedra 

modulara  

• jaluzele verticale, tabla magnetica, podele melaminate 

• Flipchart, planse didactice 

• Cadru ambiental placut  
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4 LABORATOR 

INFORMATICA (C2)  
• Suprafata 56 mp 

• Mobilier NEOSET ergonomic:10 birouri speciale pentru 

calculator, 3 birouri cu extindere, catedra modulara, dulap 

obisnuit, dulap vitrina, 19 scaune ergonomice, un scaun 

rotativ, mocheta, jaluzele verticale, 3 table de sticla 

• Dotare: 13 CALCULATOARE ( Pentium Dual-Core, 

2,6GHz, 150GB, RAM 2GB, 64 bit), legate in retea, un 

SCANER, 4 imprimante multifunctionale HP (2 color, 2 alb-

negru), 8 switch  posturi, 3 CD – RW, 11 unitati CD, 14 

monitoare (2 cu diagonala de 19 cm si 12 cu diagonala de 17 

cm) si un monitor CDL 

• Internet  

• Tabla pluta afisaj 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan  

5 SALA DE CLASA (C3)  • Suprafata 56 mp 

• Mobilier NEOSET ergonomic:10 birouri speciale pentru 

calculator, 3 birouri cu extindere, catedra modulara, dulap 

obisnuit, dulap vitrina, 19 scaune ergonomice, un scaun 

rotativ, mocheta, jaluzele verticale, 3 table de sticla 

• Internet  

• Tabla pluta afisaj 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan  

6 CABINET STIINTE (C4) • Suprafata 56 mp 

• Geamuri termopan 

• Mobilier NEOSET ergonomic: 11 banci, 38 tabureti, 2 

dulapuri mari, un regal, un dulapior 

• Mocheta, jaluzele verticale 

• Tabla magnetica 

• Dotare: ecran, retroproiector, masa speciala pentru 

retroproiector, calculator P III, birou calculator, truse de fizica 

pentru studierea fenomenelor mecanice, electrice, 

termodinamice, aparate de masura (AMPERMETRE, 

OHMETRE, OLTMETRE), microscop, materiale didactice 

executate de elevi, planse, panouri 

• CD-educationale 

• Cadru ambiental placut 

b. ETAJUL I 

1 AMFITEATRU – “SALA 

FESTIVA” 
• Suprafata 73 mp 

• Geamuri termopan 

• Mobilier ergonomic, jaluzele verticale, tabla 

• Parchet laminat 

• DESTINATIA: sedinte CONSILIU PROFESORAL, lectii 

deschise, serbarile scolare, paradelor, lectorate  cu parintii, 

sedinte cu directorii, activitati organizate de ISJ TIMIS si 

FUNDATIE 

• Cadru ambiental placut 

3  CANCELARIE (C5) • Suprafata 36 mp 

• Geamuri termopan 

• Amenajata in 2017-10-19 

• Mese si scaune noi 

• 1 buc - Dulap de cataloage 

• 4 buc - Dulapuri boxe pentru profesori 

• Suport harti – 1 buc 

• Calculator profesori 

• imprimanta 

2 ATELIER FRIZERIE • Suprafata 30 mp 

• Iluminat natural si artificial (plafon si la fiecare punct de 
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lucru) 

• Unitate de spalare – scafa ceramica 

• Post de lucru FRIZERIE – Chiuveta ceramica si casca 

profesionala fixa 

• Boiler  

• 7 Mese de lucru de faianta, 9 oglinzi fixe si 2 oglinzi mobile 

• 14 Scaune ergonomice, dulapior sanitar 

• Uscatoare de par profesionale, masina de tuns, aparat de 

masaj 

• Truse de frizerie: piepteni, perii, foarfeci, brici 

• Planse didactice 

• Flip-chart 

• Peruci, mulaje 

• Cadru ambiental placut 

3 ATELIER COAFURA • Suprafata 73 mp 

• Iluminat natural si artificial (plafon si la fiecare punct de 

lucru) 

• Gresie, faianta, geamuri termopan 

• Unitate de spalare – scafa dubla ceramica 

• Boiler 

• 4 posturi de lucru COAFURA – Chiuvete ceramice si 4 casti 

profesionale fixe 

• Dulapuri pentru coafor si dulapior sanitar 

• 2 Scaune pentru coafura – hidraulice 

• Ucenic pentru vopsit 

• 4 Mese de lucru, 15 oglinzi fixe 

• Punct de lucru mobil cu 4 posturi de lucru 

• Uscatoare de par profesionale, placi de intins ceramice 

• Truse de coafura: bigudiuri, perii, piepteni, foarfeci 

• Planse didactice 

• Tabla 

• Peruci, mulaje 

• Cadru ambiental placut 

5 CABINET DE 

DEMONSTRATIE 

NURSING (C6) 

• Suprafata 56 mp 

• Geamuri termopan 

• Mobilier: 10 banci,  24 tabureti, 3 dulapuri vitrina 

• Tabla, flip-chart 

• Material didactic: manechin, 2 paturi spital , planse didactice 

• Cadru ambiental placut 

6 CABINET BIOLOGIE SI 

TEHNOLOGII (ESTETICA 

SI INGRIJIREA 

CORPULUI UMAN) (C7) 

• Suprafata 56 mp 

• Mocheta 

• Mobilier NEOSET: 12 banci, 26 scaune ergonomice 

• Dulap vitrina cu materiale didactice (biologie si tehnologie : 

estetica si igiena corpului uman) 

• Tabla  

• Retroproeiector, folii, ecran, laptop, CD educationale 

(biologie si tehnologie : estetica si igiena corpului uman) 

• Planse didactice (biologie si tehnologie : estetica si igiena 

corpului uman) 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

7 CABINET MATEMATICA 

(C8) 
• Suprafata 56 mp 

• Geamuri termopan 

• Mocheta, jaluzele verticale 

• Tabla magnetica (440 cm) 

• Flip-chart 

• Mobilier NEOSET: 10 mese, 24 de scaune ergonomice, un 

scaun rotativ, dulap si birou  
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• Suport planse, 14 planse didactice 

• Material didactic: instrumentar geometric complet, 31 figurine 

corpuri geometrice 

• Cadru ambiental placut  

8 CABINET LIMBA 

ROMANA SI LIMBI 

MODERNE (C9) 

• Suprafata 56 mp 

• Dulap modular NEOSET (4 corpuri) cu materiale didactice: 

manuale, ghiduri si carti de literatura romana si universala, 

dictionare, cursuri intensive de limba engleza si franceza (12 

casete audio / curs) 

• 8 Banci, 27 tabureti 

• Reportofon, casetofon, casete audio 

• 10 Panuouri cu scriitori, planse didactice 

• 2 Table de sticla mici si o tabla magnetica mica 

• Flip-chart 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

9 CABINET MEDICAL • Suprafata 18 mp 

• Chiuveta 

• Canapea consultatii (paravan izolare spatiu consultatii) 

• Masuta de tratamente, casolete cu instrumentar 

• 2 Mese modulare 

• Cantar 

• Tensiometru 

• Cadru ambiental placut 

c.  ETAJUL II 

1 AMFITEATRU CABINET 

METODIC (C15) 
• Suprafata 75 mp 

• Constructia amfiteatrului in scari 

• Jaluzele verticale 

• Tabla de sticla 

• Mobilier: 16 banci, 47 tabureti, 18 scaune pliante 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

2 CABINET 

CONTABILITATE (C14) 
• Suprafata 35 mp 

• Mobilier ergonomic NEOSET (8 banci + 32 scaune 

ergonomice) 

• Mocheta 

• Tabla de sticla 

• Planse didactice 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

3 CABINET TEHNOLOGHII 

– ALIMENTATIE SI 

TURISM (C10) 

• Suprafata 56 mp 

• Mocheta, jaluzele verticale 

• Mobilier modular modern: 12 banci, 28 de tabureti 

• 2 Mese demonstrative 

• Tejghea de bar 

• 2 Dulapuri vitrine cu materiale didactice specifice 

• 2  Table de sticla, o tabla magnetica, o tabla de pluta 

• Retroproiector, folii, ecran, flip-chart 

• Obiecte de inventar (material textil, inox, sticla, portelan, 

hartie) 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

4 AMFITEATRU – CABINET 

istorie (C11) 
• Suprafata 73 mp 

• Constructia amfiteatralui in scari  

• Tabla de sticla 

• 13 Banci, 27 de tabureti 

• Dulap cu material didactic 

• Flip-chart, 10 planse didactice 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

5 CABINET ECONOMIC 

(C12) 
• Suprafata 56 mp 
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• Geamuri termopan 

• Tabla, flip-chart  

• 10 Mese si 20 scaune ergonomice, 2 dulapuri vitrine cu 

material didactic 

• Planse didactice 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

6 CABINET ISTORIE-

GEOGRAFIE (C13) 
• Suprafata 56 mp 

• Geamuri termopan 

• 10 Banci normale, 2 banci modulare, 20 scaune ergonomice, 5 

dulapuri cu vitrina pentru material didactic (istorie – 

geografie) 

• 2 harti magnetice, harti: 3 istorie, 4 geografie 

• Tabla, flip-chart 

• Glob pamantesc 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

7 BIBLIOTECA 14 • Suprafata 56 mp 

• Nr. volume 20.243, din care: Literatura beletristica: 10.134 

volume; carti serviciie: 5840 volume, manuale scolare, 4269 

volume 

• Dotare: calculator pentru evidenta cartilor si cititorilor, 

imprimanta, internet, birouri pentru lectura, mobilier 

ergonomic, jaluzele verticale, geamuri termopan 

• Iluminat natural si artificial (plafon si la fiecare loc de lectura) 

• Cadru ambiental placut 

8 CABINET – COMISIA DE 

EVALUARE SI 

ASIGURAREA CALITATII 

(B2) 

• Suprafata 36 mp 

• 8 scaune ergonomice, 5 dulapuri cu vitrina pentru materiale 

specifice, 2 birouri 

• Calculator 

• Cadru ambiental placut, geamuri termopan 

 

Utilităţi: 

 Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timişoara dispune de următoarele utilităţi:  

• energie electrică şi sistem de încălzire centrală proprie 

• alimentare cu apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă 

• colectare ape pluviale şi uzate menajere 

• telefon, conectare Internet 

• spaţiu amenajat pentru colectarea gunoiului 

 

Curriculum  

 

Ordinele de ministru în vigoare pentru anii şcolari 2013 – 2014, 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru 

cultura de specialitate si pregatirea practica saptaminala din aria curriculara Tehnologii, precum si 

pentru stagiile de pregatire practica –curriculum in dezvoltarea locala CDL, pentru clasele a IX - 

XII, invatamint liceal filiera tehnologica si invatamint profesional . 

 

Dezvoltarea curriculară se realizează pe baza unor proceduri documentate, în urma 

consultării elevilor, părinţilor şi a profesorilor, pentru stabilirea:  

- curriculum-ului la decizia şcolii;  

- manualelor şi auxiliarelor curriculare.  
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Curriculum în dezvoltare locală  

 

Curriculumul în dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor 

factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi 

economici, instituţii/organizaţii locale sau regionale, etc ).  

Opţiunea pentru o astfel de componentă a curriculumului se integrează strategiei de 

descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în 

învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de 

cetăţeni.  

Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi 

comunitate şi are în vedere:  

• resursele locale pentru instruire ( baza materială a grupurilor şcolare, cadrul de 

colaborare cu agenţii economici );  

• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor 

economice desfăşurate în zonă.  

 

Conţinutul curriculumului de dezvoltare locală pentru pregătirea de specialitate se 

elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se 

pregătesc.  

Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  

• lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea compeţentelor cheie, alături de 

competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, 

asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul antreprenorial;  

• dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la 

formarea profesională într-o calificare;  

• promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să 

devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.  

 

În planul cadru de învăţământ, pentru curriculumul de dezvoltare locală au fost alocate, în cadrul 

stagiilor de pregatire practică din cultura de specialitate:  

- Pentru nivelul I  

- 90 ore/an în clasa a IX-a zi;  

- 90 ore/an în clasa a X-a zi;  

- 150 ore/an in clasa  IX-a scoala profesionala  

- 270 ore/an in clasa  X-a  scoala profesionala  

 

Noua orientare care stă la baza elaborării Curriculumului este formarea competenţelor individuale şi 

nu însuşirea cu predilectie a unor conţinuturi ştiinţifice. 
 

• CDL-uri pentru anul şcolar 2019-2020 

 

 

Nr. 

Crt 
Clasa Titlul opționalului  

Nr. 

ore/săpt 

Tipul 

opționalul

ui  

(CDL) 

LICEU     

1 
9 

Activități și operațiuni în comerț 
6 h/ 3 sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  
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2 
10 

Tehnici comerciale 
6 h/ 3 sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

3 
11 

Documente de evidență in domeniul financiar 

contabil 1,94 CDL 

4 12 Gestionarea stocurilor 1,72 CDL 

INVATAMANT PROFESIONAL   

1 
9 FCMP 

Lucrari estetice 
6 h/ 5 sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

2 
9 

OSPATARI 

Activități și operațiuni specifice unităților de 

alimentație publică și turism 
6 h/ 5 sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

3 
9 

MECANIC 

Revizii tehnice periodice 

6 h/ 5 sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

4 
10 FCMP 

Adaptarea lucrărilor la cerinţele clienţilor 
6 h/ 9 sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

5 10 

OSPATARI 
Specificul activităților de alimentație publică 

6 h/ 9 sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

6 10 

MECANIC 
Inlocuirea componentelor auto 

6 h/ 9 sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

7 
11 FCMP Lucrari de îngrijire în manichiură si pedichiură 

6 h/ 10 

sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

8 
 11 

OSPATAR 

Modalități de pregătire a preparatelor culinare și 

servirea bauturilor specifice 
6 h/ 10 

sapt 

SPP - Stagii 

de pregatire 

practica  

 

 

 

Rezultatele procesului de autoevaluare – C.E.A.C   

 

În Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret  din Timișoara, activitatea instructiv - 

educativă se desfășoară prin intermediul comisiilor metodice. Viziunea instituției vizează 

dimensiunea existențială a omului, și desemnează actul prin care tânărul ia cunoștință de sine și își 

influențează propriul proces de formare, de devenire, printr-un efort individual și permanent de 

adaptare la mediul social și profesional.  

În acest sens, toate acțiunile pe care unitatea scolara și le-a propus, în toate planurile, au avut 

în centrul lor educabilul și nevoile lui.  

În Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret  din Timișoara a acordat un interes major 

promovării imaginii instituției în rândul membrilor comunității locale, și nu numai.                   

Totodată au fost dezvoltate și în anul școlar 2018-2019, parteneriate cu autorități locale, dar 

și cu agenți economici, parteneriate ce urmăresc susținerea proiectului de curriculum al școlii.  

Pentru a răspunde nevoilor elevilor și societății, cadrele didactice, participă cu mult interes, 

la cursuri de perfecționare puse la dispoziție de instituțiile partenere, CCD, CJRAE și diferite ONG-

uri.  

O atenție deosebită este acordată procesului de evaluare al elevilor. În urma analizării 

rezultatelor obținut de către elevii unitatii scolare, în anul trecut școlar, s-a constatat nevoia 
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accentuării în evaluare, a competențelor dobândite de aceștia, în special la disciplinele matematica 

si limba si literature romana  .  

Evaluarea internă a calității a fost realizată conform ”Fișei de autoevaluare” privind nivelul 

de realizare a indicatorilor de performanță, conform standardelor de acreditare și de evaluare 

periodică (HG nr. 21/2007) și standardelor de acreditare de referință (HG 1543/2008). 

 

 
Relaţiile cu comunitatea 

 
Ca parte componentă a practicii sociale, educaţia se raportează la societate şi individ, mijlocind în 

mod specific raporturile lor, prin formarea şi integrarea individului în societate astfel încât acesta, 

descoperind experienţele, valorile şi exigenţele societăţii, să creeze el însuşi valori. În contextul 

asumării acestei realităţi, şcoala trebuie să construiască punţile necesare între societate şi individul 

pe care îl formează, iar proiectarea demersurilor sale în funcţie de nevoile acestora poate fi 

instrumentul cel mai eficient.  

Unităţile de învăţământ aparţinând Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei 

Meşteşugăreşti „Spiru Haret” dispun de autonomie organizatorică şi funcţională în concordanţă cu 

reglementările legale referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ particular, 

ceea ce permite relaţii de colaborare şi parteneriat cu un număr mare de instituţii de învăţământ, 

cultură, sport, cu organizaţii şi fundaţii. 

Astfel, între Liceele Tehnologice UCECOM „Spiru Haret” aparţinând Fundaţiei, există relaţii 

permanente constând în: schimburi de experienţă, întâlniri ale conducerii şcolilor şi ale cadrelor 

didactice în vederea realizarii de concursuri şcolare, concursuri ale revistelor editate de şcoli si 

organizarea unor zile festive. 

 

Partenerii importanţi ai şcolii din mediul social sunt:  

 

Instituţiile administraţiei locale  

• Inspectoratul Scolar Judetean Timis 

• Prefectura Judeţului Timiş 

 • Primăria Municipiului Timişoara  

• Consiliul Local Timişoara  

• Consiliul Judeţean Timiş  

 

 

 

Direcţii, inspectorate şi agenţii guvernamentale  

• Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei Meşteşugăreşti şi cu unităţile cooperatiste pentru care şcoala 

pregăteşte forţă de muncă, iar acestea sprijină acţiunile organizate de şcoală; 

• Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş  

• Inspectoratul General pentru Situaţii de urgenţă Timiş – Grupul de Pompieri 2 Banat  

• Inspectoratul de Jandarmi Timiş  

• Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş  

• Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Timiş  

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş  

• Agenţia Judeţeană de ocupare a forţei de muncă  

• Camera de Comerţ şi Industrie TIMIŞ 
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Organizaţiile nenguvernamentale: Fundaţia “Pentru voi”, Fundaţia “Rudolf Walter”, 

Fundaţia “Laurenţiu Ciucur” etc. 

 

         Organizaţiile sindicale  

 

Partenerii din domeniul cultural sunt: Teatrul Naţional Timişoara, Filarmonica Banatul, 

Centrul Cultural Francez din Timişoara, Centrul Cultural German din Timişoara, British Council 

Timişoara  

Cei mai importanţi parteneri ai şcolii din mediul educaţional sunt:  

- Universitatea Politehnica din Timişoara  

- Universitatea de Vest Timişoara  

- Casa Corpului Didactic  

 

Cu toate aceste instituţii şcoala derulează proiecte în următoarele domenii: orientarea şi 

consilierea tinerilor în dezvoltarea unei cariere, formarea de abilităţi şi competenţe profesionale, 

antreprenoriale şi comunicaţionale, mobilitate profesională a elevilor şi profesorilor, formarea 

continuă a profesorilor în domeniul specialităţii şi cel al ştiinţelor psiho-pedagogice, acordarea de 

asistenţă şi sprijin reciproc în derularea unor activităţi etc.  

Segmentul partenerial cel mai semnificativ îl reprezintă cel economic. Domeniile prioritare 

de colaborare cu agenţii economici parteneri sunt:  

- instruirea practică a elevilor;  

- orientarea profesională a elevilor;  

- monitorizarea integrării profesionale a absolvenţilor;  

- acordarea de consultanţă pentru elaborarea proiectelor de curriculum în dezvoltare locală şi 

elaborarea unor auxiliare curriculare;  

- realizarea unor studii de oportunitate privind programe de formare profesională iniţială şi 

continuă.  

  

2.2.2. Analiza portofoliului de produse 

 

 Segment de piaţă 

Mare 

 
Mic 

S
ec

to
r 

d
e 

a
ct

iv
it

a
te

 c
u

 c
re

şt
er

e 

m
a

re
 

Stea (“Star”) 

Strategie de marketing: Intensificarea eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau creşte segmentul de piaţă 

acoperit 

 

➢ Asistent medical de farmacie 

➢ Ospătar chelner vânzător în unitaţi de 

alimentaţie 

Copil problemă (“Problem child”) 

Strategie de marketing: Intensificarea eforturilor 

de marketing sau părăsirea piaţa 

 
Cursuri de formare profesională 

➢ Confectioner produse 

electrotehnice 

➢  Tâmplar universal 

m
ic

 

Vacă de muls (“Cash Cow”) 

Strategie de marketing: Utilizarea surplusurilor pentru a 

ajuta la creşterea produselor strategice, la menţinerea 

poziţiei 

 

➢ Technician in activitati economice 

➢ Asistent medical generalist 

➢ Cursuri de formare profesională: 

coafor, bucatar, lucrător ân comerţ 

Câine (“Dog”) 

Strategie de marketing: Reducerea eforturilor 

sau renunţarea la acest produs 
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2.3 ANALIZA SWOT A MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 
- ocuparea tuturor catedrelor din şcoală cu cadre 

didactice calificate 

- deschiderea spre nou a cadrelor didactice 

- existenţa unor formatori judeţeni în şcoală 

- experienţa cadrelor didactice în proiectarea 

didactică, management educaţional şi derulatori de 

programe 

- baza materială corespunzătoare desfăşurării 

procesului educaţional 

- conectarea la internet 

- biblioteca cu un fond de carte foarte vast, peste 

25.000 volume; 

- număr mare de cadre didactice titulare cu gradul 

didactic I, II; 

- cadre didactice perfecţionate prin strategii de 

formare în problematica reformei: abilităţi 

curriculare, evaluare, negocierea conflictelor, 

iniţiere în utilizarea calculatorului; 

- directori formaţi în managementul educaţional; 

- rezultate bune ale elevilor la examenele de 

certificare profesională  

- număr mare de absolvenţi integraţi profesional şi 

social; 

- colaborare bună cu mass-media; 

- existenţa cabinetelor pe discipline dotate 

corespunzător (informatică, matematică, fizică, 

biologie, chimie, limba şi literatura romană, istorie, 

etc.); 

- prestarea de servicii către comunitate; 

- autonomie în utilizarea resurselor financiare  

- existenţa unei oferte educaţionale şi curriculare 

personalizată (diversitate de materiale 

promoţionale); 

- rezultate spectaculoase de tip informare-obţinute 

prin activităţi extracurriculare şi de interes 

comunitar (educaţie antreprenorială şi economică, 

educaţie pentru valori şi viaţa privată, educaţie 

ecologică, educaţie sanitară); 

- exploatarea eficientă a resursei de timp în 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor; 

- implicarea în actul decizional a unui număr mare 

de cadre didactice; 

- colaborarea foarte bună cu organizaţiile civice 

interne; 

- realizarea unor proiecte naţionale. 

 

-  miscarea cadrelor didactice care nu sunt titulare 

- cadre didactice refractare la reforma 

- formalism în desfasurarea unor activitati 

- cheltuieli ridicate pentru întretinerea scolii 

- plan de autofinantare din alte resurse, decat taxele 

scolare 

- o mica parte a cadrelor didactice nu sunt abilitate în 

utilizarea tehnologiei informatiei 

- multi elevi cu rezultate slabe la învatatura 

- rată încă ridicată a absenteismului şi a 

abandonului şcolar; 

- insuficienţa dotării şcolii cu soft educaţional; 

- derularea unui număr mic de proiecte pentru 

grupurile dezavantajate; 

O(oportunităţi) 
 

T(amenintari) 
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- lipsa tot mai acută a forţei calificate de muncă 

- cerere mare de absolventi calificaţi, venită din 

partea operatoilor economici 

- sugestii de noi calificări, venite din partea 

agenţilor economici 

- legislaţie care susţine reforma în şcoală 

- oferta largă de cursuri de formare organizate de 

I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri 

- atragere de fonduri prin prestări de servicii către 

agenţii economici si persoane fizice 

- parteneriate cu agenţii economici de profil 

- colaborare cu Universitatea de Vest, Universitatea 

Politehnica Timişoara 

- oferte de proiecte europene  

- sprijin din partea comunităţii locale (primărie, 

biserică, poliţie etc.) 

- legislatie financiara restrictiva 

- concurenta scolilor de stat care au clase cu acelasi 

profil si fara taxe 

- dificultati în realizarea parteneriatelor, proiectelor 

- reducerea indicatorului demografic 

- lipsa posibilitatii suportarii de catre elevi a taxelor 

scolare 

- rata crescuta a abandonului scolar datorita 

situatiei financiare precare a parintilor. 

 
Concluzii  

 

Activitatea instituţiei noastre se încadrează în contextul dobândirii şi dezvoltării de 

competenţe practice esenţiale pentru pregătirea profesională a elevilor astfel încât aceştia să se 

poată adapta la tehnologiile şi practicile de muncă aflate în rapida schimbare .  

Personalul didactic trebuie să facă un efort considerabil pentru a menţine şcoala în 

competiţie cu alte unităţi similare şi conform cerinţelor pieţii, prin perfecţionarea şi eficientizarea 

activităţilor didactice prin respectarea standardelor europene.  

Se va acorda prioritate procesului de învaţamânt şi instruire în interesul elevului cu accent 

formativ.  

Răspunzând cerinţelor şi nevoilor societăţii româneşti actuale, comunităţii locale şi 

politicilor de reformare a învăţământului, Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timişoara îşi 

propune formarea iniţială şi continuă a unor specialişti în domeniile: „Mecanică”, capabili să facă 

faţă progreselor şi dinamicii actuale a activităţilor din aceste domenii. 

 

 

2.4  REZUMATUL ASPECTELOR CE NECESITĂ DEZVOLTARE 

(PRIORITĂTI OBIECTIVE GENERALE) 

 

Apectul 1 
• Fundamentarea planului de şcolarizare astfel incat sa raspunda cerintelor pietii muncii 

Obiectivul: Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei 

de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării evoluţiei pieţei 

muncii, în conformitate cu PRAO, PRAI şi PLAI; 

 

Ținta 1: Strategia echipei manageriale va fi orientata spre crearea de noi 

specializari pe baza evaluării evoluției pieței muncii. 
 

 Apectul 2 
• Necesitatea instruirii si formarii a personalului didactic si didactic auxiliar prin cursuri de 

formare si perfectionare continua. 
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Obiectivul: Incurajarea si sprijinirea participarii la programe si activitati complementare si 

alternative de formare. 

 

Ținta 2: perfecționarea activității întregului personal didactic va sta in centrul 

preocuparilor echipei manageriale. 
 

Apectul 3 
•  Asigurarea dotărilor specifice desfăşurării procesului de învăţământ. 

 

Obiectivul: Dotarea cu materiale necesare procesului de invatamant si a unui  unui climat faborabil 

in unitatea scolara. 

 

Ținta 3: achiziționarea de material didactic si finalizarea lucrarilor de reparații 

și anvelopare a anexelor unității școlare. 
 

Apectul 4 
•  Oferta de servicii educaţionale pentru copii cu nevoi speciale este insuficienta 

 

Obiectivul: Diversificarea ofertei de servicii educaţionale pentru copii cu nevoi speciale 

 

Ținta 5: Realizarea unor programe specifice de predare-învățare și evaluare 

pentru elevii cu nevoi speciale.  
 

Apectul 5 
• Unii elevii cu CES abandoneaza timpuriu scoala si nu finalizeaza studiile 

 

Obiectivul: Stimularea completării/ terminării educaţiei aferente nivelelor de învăţământ 

obligatoriu în vederea asigurării şanselor egale în viitor, pentru copii cu CES 

 

Ținta 6: Toți elevii cu CES din unitatea școlară sa poata finaliza studiile. 
 

 

Apectul 6 
• Unii elevi au dificultati de atentie, concentrare si invatare, din acest motiv au rezultate 

scolare slabe  

 

Obiectivul: Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, 

creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor 

 

Ținta 7: Descongestionarea, esenţializarea şi abordarea interdisciplinară şi 

transdisciplinară a conţinuturilor disciplinelor de învăţământ. Transformarea 

elevului în partener de învăţare. 
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Partea a 3-a 

CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
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3.CONSULTARE , MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

3.1 Consultarea 

În elaborarea acestui proiect au fost consultaţi: 

• Cadrele didactice in vederea stabilirii priorităţilor strategice, a obiectivelor  ţinta care ar 

trebui urmărite pentru realizarea misiunii scolii; 

• Consiliul elevilor pentru cunoaşterea aspiraţiilor acestora; 

• Consiliul părinţilor de la clasele de început de ciclu, respectiv de la clasele terminale  

pentru  determinarea  aşteptărilor acestora de  la  unitatea  noastră şcolara; 

• Parteneri sociali pentru stabilirea planului de acţiune in ceea ce priveşte  dobândirea 

competentelor cheie de către elevi si a ofertelor de meserii si specializări. 

 

   au fost utilizate documente precum : 

- PRAI  şi  PLAI  

- documente de proiectare a activităţii şcolii ( documente ale catedrelor , Comisiei 

diriginţilor , Consiliul elevilor , Consiliul reprezentativ al părinţilor, planul de 

şcolarizare , documente care atestă parteneriatele şcolii) 

- documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor şi comisiilor 

metodice, rapoate ale echipei manageriale) 

- documente de prezentare şi promovare a şcolii 

 

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 elementele ce ţin de imaginaţie şi creativitate. 

      

3.2 Monitorizarea şi  evaluarea 

   Implementarea PAS va fi realizată de întregul personal al şcolii .Procesul de monitorizare şi 

evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin :  

- întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare , feed – back , actualizare  

- includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

adminstraţie , ale Consiliului Profesoral , ale catedrelor 

-     prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie . 

-     revizuire periodică şi corecţii 

 Ca instrumente de monitorizare se folosesc :  

- observaţiile 

- discuţiile cu elevii 
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- asistenţa la ore 

- sondaje scrise şi orale 

- întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliu de administraţie, 

consiliu profesoral, etc. 

     

    3.3. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

Tipul activităţii 

Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Intocmirea seturilor de 

date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Director lunar 
Decembrie, Martie, 

Iunie 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Director  trimestrial decembrie, aprilie 

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

Director trimestrial decembrie, aprilie 

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor 

Director anual Iunie  

Stabilirea metodologiei de 

evaluare şi a indicatorilor 

de evaluare a impactului 

asupra comunităţii 

Director anual Septembrie  

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Director  anual Iunie  

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS în lumina evaluării 

Director anual Iunie  
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GLOSAR 

TVET – Învăţământ profesional şi servicii  

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi servicii  

PLAI -  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi servicii 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea 

Profesională 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), 

Threats (Ameninţări)   

IMM-Întreprinderi mici şi mijlocii 

CJRAE-Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională 

TIC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

CES - Cerinţe Educaţionale Speciale 

 
 

COLECTIVUL DE ELABORARE/REVIZUIRE: 

 

Prof. Dr.Goje Daniela Mirela   – Director  

 

Prof. Narita Dorina – Director adjunct 

Prof . Hojda Corina  – Responsabil CEAC 

Prof. Bumba Simona    –  membru în C.A., responsabil Comisii Metodice 

Prof. Raitas Helmuth   –  membru în C.A., responsabil Comisii Metodice 

Prof. Viasu Carmen  - secretar sef   

Unc Florica – contabil 

Mateiu Lucian – administrator patrimoniu 


