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CAPITOLUL I: DATE GENERALE DE PREZENTARE 
 

I.1. Prezentarea generală 
 

1.1. Istoric 

 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca este o instituţie cu 

experienţă de peste 130 de ani în domeniul educaţiei şi reabilitării copiilor cu dizabilități de auz.  

Instituţia noastră a fost înfiinţată în 1888, ca o iniţiativă a autorităţilor oraşului. În acel 

moment, în instituţie au fost educaţi 8 elevi, durata de școlarizare fiind de  7 ani. În anul 1893 în 

cadrul instituției erau școlarizați 60 de elevi, pregătirea educaţională a fost împărţită în 7 ani de 

studiu.  

La început, școala a avut ca și scop demutizarea copiilor și asigurarea unui bagaj minim de 

cunoștințe necesare integrării socio -profesionale a elevilor. Disciplinele predate erau: emiterea 

sunetelor, conversații uzuale ( 26 de ore), aritmetica ( 2 ore), ortografie ( 2 ore), desen ( 2 ore), lucu 

manual ( 4 ore) și religia. De asemenea, elevii participau la o erie de actyivități de pregătire 

practică.  

Din 1908 s-a propus organizarea cursurilor serale.  

Conform ”Legii învățământului primar și normal primar”din 1924, personalul didactic era 

alcătuit în acea vreme din învățători asistenți, absolvenți ai școlii normale și profesorul de 

pedagogie.  Metodele de demitizare folosite erau cele recunoscute international.  

După reforma învățământului din  anul 1948 s-a introdus metoda fonetico-analitico-sintetică 

pentru demutizare, apoi s-a adoptat și  metoda verbo-tonală.  

Începând din anul școlar 1952 încadrarea cu personal calificat cunoaște o îmbunătățire 

continuă, în școlă fiind încadrați și educatori.   

În 1968 a fost fondat Centrul de Reabilitare a Auzului şi Limbajului şi grădiniţa, din 

iniţiativa Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Încă din acea perioadă, în acest centru s-a 

urmărit educarea auzului și limbajului copiilor cu dizabilitate auditivă de la o vârstă timpurie pentru 

dezvoltarea lor armonioasă și pregătirea pentri integrare în șcilo de masa și școli speciale.  

  În 2003 a fost înființat Centrul de Suport Familial și de Recuperare Timpurie printr-un 

Proiect Phare. Acest centru  a continuat activitatea Centrului de Reabilitare a Auzului şi Limbajului, 

serviciile oferite s-au extins, una dintre prioritățile centrului constituind-o intervenția timpurie.   

În 2007 a fost fondat un nou nivel de educaţie – nivelul liceal cu profil tehnic, specializarea 

operator tehnică de calcul pentru a oferi absolvenților ciclului gimnazial mai multe posibilități de 

formare și access pre învățământul universitar.  

         În prezent, în cadrul instituției sunt școlarizați elevi cu dizabilități auditive și cu 

dizabilități senzoriale associate/ multiple. Școala oferă servicii educative și terapeutice în cadrul 

departamentelor școlii: centrul pentru intervenție timpurie, grădiniță, învățământul primar, 

gimnazial și liceal.  
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1.2. Prezentarea resurselor umane, materiale și financiare  

 

Personalul școlii: 

Personalul instituției este constituit  din personal didactic, personal didactic auxiliar și personal 

nedidactic:  

❖ Profesori psihopedagogi 

❖ Profesori de specialitate 

❖ Educatori 

❖ Instructori de educaţie 

❖ Medic pediatru 

❖ Medic O.R.L. 

❖ Asistente 

❖ Tehnicieni olive 

❖ Personal didactic auxiliar 

❖ Instructori de educaţie 

❖ Supraveghetori de noapte 

❖ Infirmiere 

❖ Paznici 

❖ Şofer 

❖ Bucătari 

❖ Muncitori 

 

Baza materială a Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca cuprinde:   

❖ Săli de clase adaptate deficienţei 

❖ Cabinete de audiologie şi psihodiagnoză 

❖ Cabinete de terapii, logopedie 

❖ Sala de stimulare multisenzorială 

❖ Bibliotecă cu sală de lectură 

❖ Sală de arte şi meserii 

❖ Sală de sport 

❖ Sală de calculatoare, sală AEL 

❖ Atelier de preprofesionalizare 

❖ Atelier pentru practică 

❖ Laborator de reparaţii aparate auditive şi 

confecţionare olive 

❖ Cabinet medical 

❖ Cantină 

❖ Dormitoare 
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1.3. Relația cu comunitatea locală  

 Istoria şcolii nu poate fi separată de contextul social-istoric, economic şi cultural al 

Clujului, iar prezentul nu poate fi înţeles şi apreciat fără a-l pune în legătură cu trecutul, un trecut în 

care cultura, şi implicit educaţia, au fost valorile cele mai importante. De aceea, se impune ca 

înainte de a detalia oferta educaţională, să prezentăm contextul geografic în care funcţionează 

liceul.  

            Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei situat în zona de legătură 

dintre Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei, întins pe văile râurilor Someşul 

Mic şi Nadăş. 

           Centru universitar şi economic, Cluj-Napoca cu o reţea densă de unităţi de învăţământ de 

toate gradele, începând cu creşe şi grădiniţe şi terminând cu universităţi,  asigură infrastructura 

instruirii şi educării tinerei generaţii şi  oferăo gamă largă de oportunităţi de formare a tinerilor 

absolventi de liceu.  

  Iată câteva motive pentru care părinţii ar alege Clujul : 

-este un important centru universitar european 

-dispune de forţă de muncă înalt calificată 

-are resurse economice semnificative 

-investeşte în valori umane 

-are o localizare geografică avantajoasă 

-are potenţial ridicat de cercetare, dezvoltare şi inovare 

-are o cultură central europeană, valori culturale şi istorice autentice 

-se caracterizează prin excelenţă, magnetism, deschidere 

Strategia, oferta educaţională şi standardele de calitate care caracterizează activitatea şcolii, 

reflectă avantajele funcţionării într-un mediu intens calificat. Colaborarea cu Clinica ORL este 

extrem de benefică pentru copiii cu implant cohlear, iar prin colaborarea cu Facultatea de 

Psihopedagogie Specială asigură formarea specialiştilor prin activităţi practice care se desfăşoară în 

şcoală sub îndrumarea tutorilor de practică din cadrul liceului.  

Într-un context educaţional care promovează integrarea şi incluziunea, Liceul Tehnologic 

Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca  tinde spre definirea şi asumarea unui rol distinct în 

cadrul planului general pentru dezvoltarea învăţământului specializat pentru elevi cu dizabilități 

auditive din regiunea de Nord - Vest. 

 Aflat pe lista opţiunilor absolvenţilor de gimnaziu cu dizabilități auditive din diferite zone 

ale ţării, oferta educaţională a şcolii cuprinde activităţi educative şi corectiv-compensatorii în regim 

de internat sau semiinternat, precum şi programe de intervenţie precoce şi de recuperare 

extraşcolare pentru copii cu dizabilități de auz şi/sau asociate integraţi în învăţământul de masă. 

 La nivel liceal oferă instruire în domeniul tehnic, specializarea tehnician operator tehnică de 

calcul. Având în vedere că este singura şcoală  din regiune care asigură o instruire de specialitate  

elevilor cu dizabilități auditive, recrutează elevi din întreaga regiune – mulţi dintre aceştia  locuind 

în internatul cu o capacitate de 150 locuri.  
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I.2 Oferta educaţională a instituţiei 
 

Intervenţia timpurie 

  Unul dintre obiectivele instituţiei îl reprezintă includerea cât mai de timpuriu a copiilor cu 

dizabilități auditive şi/sau asociate în programe recuperatorii individuale sau de grup. Programele de 

intervenţie precoce desfăşurate în cadrul  Centrului de Suport Familial şi de Recuperare Timpurie a 

Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate vizează: educarea/antrenarea auzului, stimulare 

senzorială, stimulare cognitivă, stimularea vorbirii, formarea şi dezvoltarea limbajului verbal, suport 

psihopedagogic pentru familie. 

De asistenţa psihopedagogică şi activităţile  specifice de recuperare beneficiază copii şi elevi 

cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani care sunt integraţi în învăţământul de masă.  

 

 

Învăţământul preşcolar 

 Educarea şi recuperarea copiilor preşcolari cu deficienţe de auz se realizează în cadrul 

Centrului de Reabilitare a Auzului si Limbajului unde există 3 grupe de copii cu vârste cuprinse 

între 3-7 ani: 

➢ 2 grupe pentru copiii cu dizabilități auditive  

➢ o grupa specială pentru copiii cu deficienţe asociate 

 Programul instructiv-educativ cuprinde activități individuale şi activităţi frontale. Realizarea 

activităţilor se bazează pe comunicarea verbală şi pe antrenarea auzului în vederea integrării 

copiilor în şcoala de masă . 

 

 

Învăţământul primar şi gimnazial 

 Activităţile instructiv-educative sunt adaptate conform programei din învăţământul de masă 

astfel încât elevii cu potenţial psihopedagogic să poată susţine examenul de evaluare naţională şi să 

se înscrie la liceu. Activităţile şcolare se desfăşoară dimineaţa, fiind continuate după-amiaza de 

terapie educaţională complexă şi integrată ce cuprinde: terapii recuperatorii, activităţi ludice, terapie 

ocupaţională, socializare şi activităţi pentru formarea autonomiei personale. Timpul aflat în afara 

orelor de curs este fructificat în activităţi extracurriculare. 

 

 

Învăţământul liceal - profil tehnic, specializarea tehnician operator tehnică de calcul. 

 Începând cu anul şcolar 2007-2008 în cadrul instituţiei există nivelul liceal- profil tehnic, 

specializarea tehnician operator tehnică de calcul. Programa şcolară la acest nivel este 

corespunzătoare invăţământului de masă. 
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În anul 2020-2021, în această şcoală au fost înscrişi 160 copii/ elevi la cursurile de zi, cu 

vârste cuprinse între 3-20 ani cuprinşi pe diferite forme de învăţământ după cum urmează: 

 

Nivel  
Număr de elevi 

Fete Băieţi Total 

Preşcolar 2 5 7 

Preşcolar 2 3 5 

Preşcolar 0 3 3 

Peşcolar Total 4 11 15 

Pregătitoare A 1 4 5 

Pregătitoare B  0 3 3 

I A 8 0 8 

II A 2 6 8 

II B 1 2 3 

III A 2 4 6 

III B 0 3 3 

IV A 3 3 6 

Primar Total 17 25 42 

V A 2 4 6 

VI A 3 5 8 

VI B 1 3 4 

VII A 3 5 8 

VII B 1 2 3 

VIII B 0 4 4 

IX B 1 2 3 

Gimnazial Total 11 25 36 

IX 3 6 9 

X 6 8 14 

XI 3 5 8 

XII 11 5 14 

Liceal Total  17 13 30 

Centrul de suport 
Familial și de 
Recuperare 
Timpurie 

16 21 37 

Total general 65 95 160 
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CAPITOLUL  II DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
 

 

 

Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, având o suprafaţă de 6674,4 kmp, 

desfăşurată în zona de contact a trei unităţi naturale reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul 

Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Din punct de vedere al suprafeţei deţinute, în totalul teritoriului 

naţional, judeţul Cluj ocupă locul 12 pe ţară cu 2,8%. Poziţia geografică oferă județului un avantaj 

competitiv deosebit, având în vedere faptul că județul Cluj se află relativ în apropierea granițelor cu 

Ungaria și Ucraina, precum şi într-o zonă de convergentă a mai multor culoare de dezvoltare: 

Coridorul Oradea-Cluj-Brașov- Bucureşti, care va lega coridoarele paneuropene 5 şi 9, permițând 

conectarea României cu axele de comunicații din Europa Centrală; Coridorul Suceava-Cluj, 

principală axă de comunicație est-vest din ţară, precum şi mai multe axe tradiționale de comunicație 

către centrul țării. 

 Analiza demografică 

 Conform Direcţiei Judeţene de Statistică CLUJ, populaţia totală a judeţului la 1.01.2021 era 

de 739.293 locuitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică din 2018 , Baza de date 

TEMPO, peste 27% din populaţia regiunii Nord-Vest se regăseşte în judeţul Cluj. Conform datelor 

finale, la 1 ianuarie 2021 populația totală a județului Cluj era de 739.293  locuitori, iar evoluția este 

în trend crescător în perioada urmatoare. Judeţul Cluj este de departe cel mai urbanizat județ al 

regiunii, cu 65,16% din populaţie trăind în mediul urban și 34,84% în mediul rural.  

Distribuţia pe sexe 

Structura populaţiei pe sexe, în județul Cluj, la nivelul anului 2019 ( conform  Direcţiei 

Judeţene de Statistică CLUJ)  indică o populaţie feminină în procent de 51,80% din totalul 

populației județului, comparativ cu populația masculină care era de 48,10%. Analiza pe medii 

rezidențiale și sexe a relevat faptul că în județul Cluj populația de sex feminin este majoritară atât în 

mediul urban 52,54%, cât și în mediul rural 50,41%. 
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Evoluţia populaţiei pe sexe în judeţul Cluj, pe grupe de vârstă relevante pentru învățămîntul 

profesional și tehnic ( conform PLAI CLUJ 2016-2025):  

- populația masculină din categoria de vârstă 10-14 ani este semnificativ mai mare decât cea 

feminină.  

- pentru grupa de vârstă 10-14 ani a fost înregistrată o creștere numerică în perioada  

2008-2017, de la 16434 la 16878,iar pentru populația femininăde la 15449 la 15876. 

Structura pe grupe de vârstă 

 Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Cluj ( conform PLAI CLUJ 2016-

2025)  indică tendinţa de îmbătrânire demografică,  populaţia cu vârsta cuprinsă între 30 - 64 de ani 

reprezintă segmentul majoritar în județ, procentual reprezentând 47,82% din total, sub media 

națională de media naţională de 49,23%. Procentul populației tinere cu vârste cu prinse între 10- 24 

de ani, este de 19,47%. Procentul vârstnicilor, cei peste 65 de ani, este de 16,01%.  

Tendinţa de creștere a ponderii populației vârstnice se menține în continuare. 

 Datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică CLUJ în iunie 2019 indică o pondere de 

61,35% a populației cu vârstă cuprinsă între 15- 59 ani, populația cu vârsta peste 60 de ani 

reprezintă 24,29%, iar procentul populației tinere cu vârste cu prinse între 0- 14de ani este de 

14,34%.  

Din analiza grupelor de vârstă ale populației, relevante pentru învățământul profesional și 

tehnic (grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-2017 ( Copnform PLAI CLUJ 

2016-2025, reactualizat in 2020), situația se prezintă astfel:  

• La  nivelul grupei de vârstă 10-14 ani se remarcă o ușoară creștere la nivelul județului Cluj 

cu 2,50% 

 
 

 
 

• Grupa de vârstă 15-19 ani Județul Cluj înregistrează o scădere accentuată a populației din 

grupa de vârstă 15-19 ani, (-25,81%) 
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• La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în perioada 2008-2017 a fost 

de (-32,68%) la nivelul județului Cluj, cea mai accentuată din cadrul regiunii N-V 

 

 
 

Structura etnică 

 

Din punct de vedere a structurii etnice în judeţul Cluj trăiesc mai multe minorităţi : etnia 

maghiară -14,99%, etnia romă -3,26% uşor mai ridicat faţă de media naţională (3,09%), dar 

situându-se pe penultimul loc în Regiunea Nord-Vest, etnia germană - 0,10% din populaţia 

județului.  
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La nivelul județului Cluj analiza legată de structura etnică și nivelul de educație pentru 

populația de 10 ani și peste, a evidențiat  faptul că 64% din populația județului a absolvit studiile de 

nivel secundar (gimnazial și liceal), 21% din populație are studii superioare, 10% studii de nivel 

primar, 3% nivel postliceal și un procent de 2% nu au absolvit nici o școală. 

 

Mişcarea migratorie 

Schimbările în fluxurile migratorii au constituit, pe lângă sporul natural negativ, o cauză 

care a influenţat actualele structuri ale populaţiei României. În special migraţia unor categorii 

importante din populaţia României (cu precădere populaţia înalt calificată şi pregătită) s-a 

intensificat. Deplasările de populaţii atât în interior cât și în exterior, au repercusiuni puternice atât 

pentru zonele cu emigraţie, cât şi pentru cele cu imigraţie. 
 

 
Migraţia externă 

Migraţia externă a fost unul din factorii care au contribuit la scăderea numerică a populaţiei, 

generând un sold negativ însemnat. Migraţia temporară a forţei de muncă în străinătate se estimează 

a fi şi mai mare decât datele oficiale. Principalele ţări de destinaţie către care s-au îndreptat 

emigranţii români au fost Germania, Ungaria, SUA, Spania, Italia. O situaţie îngrijorătoare o 

reprezintă creşterea continuă a migraţiei externe a populaţiei înalt calificate şi pregătite.  

 

Proiecţii demografice la orizontul anului 2060  

 

Previziunile demografice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă preşcolară şi 

şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, reprezenta în 2011, 15,9 % (3190 mii persoane) din totalul 

populației României, evoluția fiind descendentă, astfel că ea va reprezenta doar 12,1% (1568 mii 

persoane) în anul 2060. 

 Populaţia județului Cluj proiectată la nivelul anului 2060 comparativ cu anul 2015, va 

înregistra o creștere a grupei de vârstă peste 65 de ani, și scăderi importante  la populația cu vârste 

cuprinse între 15-64 de ani și 0-14 ani, 
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  Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 

Scăderea demografică generală atât la nivel naţional, regional cât şi la nivelul judeţului va 

avea implicaţii deosebite asupra gestionării şi dezvoltării resurselor umane şi va necesita investiţii 

în capitalul uman. 

La nivelul județului Cluj reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de 

migraţia externă, în perioada 1992 -2016 se constată că regiunea a pierdut 53554 de locuitori, cea 

mai mare pierdere înregistrându-se în județul Cluj, de 14827 locuitori. Se desprinde nevoia de: 

racordare realistă la piaţa europeană, naţională şi regională a muncii a activităţilor de informare, 

orientare şi consiliere în scopul realizării unei oferte de şcolarizare cât mai aproape de cererea de pe 

piaţa muncii. 

Eficientizarea reţelei şcolare necesită: ofertă de pregătire adecvată şi asigurarea condiţiilor 

de învăţare în unităţile de învăţământ din mediul rural, pentru a atrage elevii să rămână cât mai 

aproape de domiciliu; educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific 

şi resurselor naturale din mediul rural; îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural prin 

dotarea corespunzătoare a atelierelor şi laboratoarelor unde se realizează pregătire de specialitate. 

Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de învăţământ ca furnizori 

de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârstă de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi 

calificări cerute pe piaţa muncii.Vor fi luate în considerare şi fenomenele de migraţie externă. 

 

 

PROFILUL ECOMONIC AL JUDEŢULUI CLUJ 

 

             Situatia actuală - principalii indicatori economici 

Clujul face parte din categoria judeţelor cu o economie complexă și diversificată,cu ponderi 

importante în economia naţională, fiind-din acest punct de vedere-cel mai important centru 

administrativ-teritorial din nord-vestul ţării. Judeţul Cluj este capitala regiunii de dezvoltare Nord-

Vest, aflându-se la graniţa cu regiunea de dezvoltare Centru. 

Economia judeţului Cluj a avut și are la bază bogatele resurse materiale, poziţia geografică 

avantajoasă, cu posibilităţi facile de comunicaţii pe căile feroviare, rutiere şi aeriene, rezerve 

importante de forţă de muncă de înaltă calificare şi cu tradiţie în numeroase domenii, capacitate 

deosebită de adaptare la cerinţele pieţei concurenţiale, datorită puternicelor centre de şcolarizare la 

toate nivelurile, cât şi a celor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică de care dispune. 

În cadrul activităţilor industriale, locul preponderent îl ocupă industria prelucrătoare în 

cadrul căreia sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel naţional.  

În ultimii ani s-au dezvoltat importante activităţi în parcurile industriale şi s-au amplificat 

prestările de servicii. Din anul 2012, în Regiunea Nord-Vest există zece parcuri industrial, șase 

dintre ele sunt localizate în judeţul Cluj. Au cunoscut de asemenea, o dezvoltare accentuată, 

construcţiile de locuinţe. 

Regiunea N-V, din care face parte juedețul CLUJ  se află pe locul 2 la nivel național, de 

obicei fiind depășită doar de regiunea București-Ilfov, din punct de vedere al unităților locale active, 

în următoarele domenii:  

a) Cercetare-Dezvoltare 

b) Producție software și servicii IT 

c) Industria celulozei și hârtiei 

d) Industria farmaceutică  
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e) Industria cauciucului și maselor plastice 

f) Industria echipamentelor electrice 

g) Industria dispozitivelor, aparatelor și instrumentelor medicale 

h) Producția și furnizarea de energie electrică 

i) Construcții 

j) Hoteluri și restaurante (în regiune există cele mai multe restaurante din țară după regiunea  

București-Ilfov) 

k) Intermedieri financiare și asigurări și Tranzacții imobiliare.  

Analiza detaliată a distribuției firmelor pe sectoare în județele regiunii indică  următoarele 

aspecte:  

• toate sectoarele de activitate din regiune se concentrează în proporție de peste 50% în 

județele Cluj și Bihor, în afară de cel agricol; astfel, în aceste județe se regăsesc 66,67% din firmele 

care activează în sectorul terțiar, peste jumătate din firmele din sectorul industrial (Cluj 34% și 

Bihor 21,94%), din sectorul Hoteluri si restaurante și din Construcții  

• în Județul Cluj se remarcă o concentrare semnificativă a sectoarelor: ITC (cu peste 70% 

din totalul firmelor de profil din regiune și 3,6% din totalul firmelor din județ), Activități 

profesionale, științifice și tehnice (cu 49.96% din totalul firmelor de profil din regiune și 13% din 

totalul firmelor din județ), Activități de spectacole, culturale și recreative (cu 49%) și Tranzacții 

imobiliare (cu 52%). 

 

 

Dezvoltarea antreprenorială 

 Analiza evoluției ponderii populației ocupate civile pe activități ale economiei naționale în 

perioada 2008-2016, arată că ponderea cea mai  mare în economia județului o au serviciile (54,7% 

în 2016), urmate de  industrie (22,1%) agricultură (14,6%) și construcții (8,6%). În ceea ce privește 

profilul educațional al întreprinzătorilor (nivel regional), cele mai multe întreprinderi noi, la 

nivelul regiunii Nord-Vest (ca și la nivel național), au fost înființate la inițiativa absolvenților de 

învățământ liceal și universitar (63,4%), în creștere față de anul 2015 (61,8%). Un procent de 27,5% 

din noii întreprinzători sunt absolvenți de gimnaziu 8,3 % de învățământ vocațional și 0,8% de 

învățământ primar în anul 2016.                                
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PIAŢA MUNCII 

 

Piaţa muncii în județul Cluj în anul 2021 are caracteristici care derivă din evoluţiile 

economice şi sociale ale ultimelor decenii.  

În anul 2017, în Regiunea Nord-Vest rata de ocupare a populaţiei cu vârsa de muncă (15-24 

ani) a fost de 22,6 %, în creștere față de anul școlar 2016 (20,3%). Rata de activitate la nivelul 

regiunii era în 2017 de 68,9%, mai mare la populația de sex masculin și în mediul urban 

 

 

Analizele realizate la nivelul județului Cluj ( conform PLAI CLUJ 2017-2025) relevă 

următorii indicatori:  

- Analizând evoluția resurselor de muncă în perioada 2002-2017, rezultă că în județul Cluj 

evoluția resurselor a fost ascendentă, ajungând în anul 2017 la 468,8 mii persoane, în 

ușoară scădere față de 2016 (471 mii persoane), cea ai mare din toate județele regiunii, 

așa cum rezultă din figura de mai jos. 

- În cea ce privește rata de ocupare a resurselor de muncă, în 2017 în județul Cluj se 

înregistrează cea mai mare rata de ocupare (76,5%) din toate județele, peste media 

regională și națională. Pe tot intervalul analizat, Balanta Fortei de Munca evidentiază 

atât rate de activitate, cât şi rate de ocupare a populaţiei civile din totalul resurselor de 

muncă, mai ridicate în județul Cluj, comparativ cu celelelate județe ale regiunii, dar și 

decât cele la nivel regional și național. 

- Evoluția ratei șomajului înregistrat, este ilustrată în figura de mai jos și arată că cel mai 

mare șomaj s-a înregistrat în 2002 – 10% , peste media națională și regională, în anul 

2017 rata șomajului fiind de 2%, cea mai mică dintre județele regiunii, sub media 

națională și regională. Conform Direcției Județene de Statistică Cluj Rata șomajului în 

luna mai 2021 este de 1,5 %.  

 

 

Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă  

 

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel naţional pentru perioada 

2015 – 2025 realizată la nivel european de către CEDEFOP  faptul că în România, ca urmare a 

cererii de înlocuire ridicate, cele mai multe posibilități de angajare, în jurul valorii de 47%, vor fi 

pentru calificări în agricultură, silvicultură și pescuit. În schimb, oportunitățile de angajare pentru 

muncitori calificaţi şi asimilaţi, în România, în jurul valorii de 0%, este semnificativ sub prognoza 

de 5% pentru Uniunea Europeană în ansamblul său. 

Forța de muncă din România este din ce în ce mai înalt calificată. Aceasta se explică prin 

faptul că mai multe persoane în vârstă, mai puțin calificate, părăsesc piața forței de muncă și mai 

mulţi oameni tineri, cu studii superioare, intră pe piața forței de muncă. Până în 2025, ponderea 

forței de muncă din România cu nivel înalt de calificare ar trebui să crească până la 39,4%, 

comparativ cu 26,6% în 2013 și 17,3% în 2005. Persoanele cu nivel mediu de calificare în 2025 vor 

reprezenta 37,8% din forța de muncă, comparativ cu 51,5 % în 2013. 

 

 



 
 

 

16 

 

Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung  din Studii 

previzionale naţionale 

 

Conform proiecției Comisiei Naționale de Prognoză, numărul salariaților va crește în anul 

2024 în toate regiunile țării comparativ cu anul 2019. Cele mai mari creșteri se vor înregistra în 

regiunea București-Ilfov, urmată de regiunile Nord-Vest și Centru. 

 
De asemenea, rata șomajului va înregistra scăderi până în anul 2024, regiunea Nord-Vest 

având a 3- a cea mai mică rată de șomaj după regiunea București-Ilfov și regiunea Vest.  
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Conform Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, în ceea ce privește evoluția cererii 

locurilor de muncă în perioada 2016-2030, la nivelul principalelor sectoare economice, cele mai 

mari creșteri ale ocupării vor fi în sectoarele servicii profesionale, sănătate și asistență socială, 

precum și educație. Cele mai multe locuri de muncă noi vor fi pentru muncitori în agricultură și 

pentru specialiști cu ocupații intelectuale și științifice, în domeniul social și legal. Deși cererea 

totală pentru persoane cu calificare redusă va fi cea mai mică, totuși aceasta va reprezenta 25% din 

totalul locurilor de muncă noi – a treia cea mai ridicată pondere din UE. Creșterea relativă a 

ocupării în România se prognozează a se situa, în perioada 2016-2030, la un nivel de 2.78%, mult 

mai mică în comparație cu UE (6.16%).  
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Ocuparea pe niveluri de școlarizare indică o creștere a ponderii personalului cu nivel de 

educație superioară (ISCED 97 5 și 6) acompaniată de o scădere proporțională a personalului cu 

nivel mediu de instruire. De interes este faptul că ocuparea în rândul personalului cu educație 

primară va crește cu 20% în perioada de previziune, fapt care semnalează că un procent considerabil 

din ocuparea viitoare va fi destinat acestora. 

 

 
 

 

Cererea de pregătire profesională trebuie privită doar ca un element de ghidare, atât timp cât 

informațiile statistice nu oferă un grad de detaliere care să permită o estimare mai corectă, iar pentru  

estimarea cererii de formare profesională pe domeniile de calificare ale învăţământului profesional 

şi tehnic ar fi fost necesară existenţa unor informaţii cu privire la inserţia profesională a 

absolvenţilor la nivelul fiecărui judeţ şi la nivel naţional. 
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Învățământul profesional și tehnic 

 

Analiza situaţiei învăţământului profesional şi tehnic conform PLAI 2017-2025 

 

Investiţiile în educaţie şi formare profesională sunt esenţiale în realizarea reformelor 

structurale pe termen lung. Învățarea de-a lungul vieții și mobilitatea asigurată prin educația și 

formarea profesională de înaltă calitate sunt esențiale pentru a permite persoanelor să dobândească 

aptitudinile care sunt relevante nu numai pentru piața forței de muncă, ci și pentru incluziunea 

socială și cetățenia activă.  

Rețeaua școlară pentru învățământ profesional și tehnic din județul Cluj numără 46 de 

unități de învățământ, în anul școlar 2017-2018. Cele mai multe unități de învățământ profesional și 

tehnic sunt unități de învățământ de stat 33, iar 13 unități de învățământ aparțin sistemului de 

învățământ particular. În mediul urban funcționează 44 de unități de învățământ ÎPT, iar în mediul 

rural 2 unități. 

Pentru asigurarea egalității de șanse, în județul Cluj funcționează clase de învățământ 

profesional și tehnic pentru elevi cu deficiențe în 3 unități de învățământ.  

 

 

Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională 

Din analiza datelor statistice referitoare la rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi 

formare profesională la nivelul Regiunii Nord-Vrest,  jud. Cluj  deţine rate de cuprindere mai mari 

decât media regională la toate nivelurile de învăţământ:  

- La nivelul învățământului primar, Județul Cluj a înregistrat cea mai mare creștere a 

numărului de elevi în cei zece ani școlari analizați, fiind pe primul loc a număr de elevi cuprinși în 

ciclul primar, 30600, în anul școlar 2017-2018. 

- În învățământul gimnazial numărul de elevi a înregistratt o scădere importantă la nivelul 

tuturor județelor regiunii Nord-Vest în perioada 2007-2018. În județul Cluj scăderea numărului de 

elevi în ciclul gimnazial a fost de 3519 de elevi, în perioada 2007-2018. 

- Numărul de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul județelor regiunii Nord-Vest a 

înregistrat o scădere în toate județele regiunii, în județul Cluj scăderea a fost de 5294 de elevi, în 

perioada 2007- 2018.  

- Analiza datelor statistice privind evoluția numărului de elevi din învățământul profesional 

pe județele regiunii situează în anul 2018, județul Bihor pe primul loc cu 3036 elevi,urmat de 

județul Cluj cu 2983 de elevi.Evoluţia ponderii pe sexe a elevilor din învăţământul profesional în 

județul Cluj este de 66,9% pentru populația școlară de sex masculin și 33,1% pentru cea de sex 

feminin, în anul 2018. Ponderea pe medii de rezidență este 98% pentru mediul urban și 2% pentru 

mediul rural, la nivelul anului 2018 . Județul Cluj are cea mai ridicată pondere a elevilor din 

învățământul profesional din mediul urban, iar județul Bistrița-Năsăud cea mai ridicată din mediul 

rural (35,1%). 

Pentru învățământul postliceal datele statistice arată că numărul elevilor a crescut simțitor în 

toate județele regiunii de dezvoltare 
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 Gradul de cuprindere în învăţământ  

 

Începând din anul școlar 2010-2011,Regiunea NORD VEST înregistrează valori mai mari 

decât media naţională, pentru gradul de cuprindere în învăţământ a populației din grupa de vârstă 3-

23 de ani, aceste valori depăşind cu aprox. 3 procente media naţională. Județul Cluj a înregistrat cel 

mai ridicat grad de cuprindere situându-se mult deasupra celorlalte județe ale regiunii cu o medie a 

gradului de cuprindere de 101,9%. 

 
 

Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional 

 

Conform PLAI CLUJ, la nivelul Regiunii Nord-Vest populaţia şcolară cuprinsă în 

învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, de la 79021 de elevi în 2004, la 

44656 de elevi în 2018, adică o reducere cu 43,5%. În județul Cluj la începutul perioadei analizate 

în 2004-2005, existau 17837 de elevi cuprinși în învăţământul tehnic şi profesional ÎPT cu o 

pondere de 55,4%. În anul școlar 2017-2018, numărul elevilor cuprinși în ÎPT din județul Cluj a fost 

de 9526 de elevi, adică 44,6%, cea mai scăzută pondere din regiune.(ponderea ÎPT în regiunea 

Nord-Vest a fost de 48,8% în anul școlar 2017-2018). 
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Conform PLAI, în anul şcolar 2018-2019, la nivelul județului Cluj există 15 domenii de 

formare în care se școlarizează elevi în învățământul liceal, filiera tehnologică. Datele statistice și 

analizele realizate au evidențiat evidențiat următoarele: 

• Județul Cluj ocupă a treia poziție în cadrul Regiunii Nord-Vest privind numărul de elevi 

cuprinși în învățământul liceal tehnologic în anul școlar 2017-2018, cu 4619 de elevi, 

după județele Maramureș și Bihor;  

• Analiza pe medii de rezidență a relevat faptul că în județul Cluj funcționează 178 de 

clase de liceu tehnologic cu 4619 de elevi, în mediul urban și nici o clasă în mediul rural. 

În ceea ce privește învățământul profesional, în anul școlar 2018-2019, analiza numărului de 

clase, elevi și ponderea acestora pe cele 13 domenii de formare în județul Cluj, a evidențiat 

următoarele: 

• Județul Cluj ocupă locul al doilea în cadrul Regiunii Nord-Vest în ceea ce privește 

numărul elevi cuprinși în învățământul profesional și învățământul dual în anul 2018- 

2019, cu 112 clase și 2777 de elevi. Din totalul de 112 clase de învățământ profesional și 

dual școlarizat în județul Cluj, în anul școlar 2018-2019, 21 de clase sunt alocate 

învățământului dual.  

Analiza la nivelul județului Cluj  a scos în evidență relația directă dintre domeniile de 

formare cele mai solicitate și numărul de școli ÎPT care școlarizează în aceste domenii. Domeniile 

de formare cu cele mai multe școli: Mecanica (10 școli), Economic (10 școli), Turism și alimentație 

(11 de școli) sunt și cele mai solicitate de către operatorii economici județeni și în topul 

preferințelor elevilor. 

 

Situaţia şcolară a elevilor din IPT la sfârşitul anului şcolar. Promovabilitatea în 

învățământul liceal.  

Conform PLAI, analiza rezultatelor elevilor prin prisma promovabilității realizată în anul 

școlar 2016-2017 că județul Cluj a avut cea mai mare promovabilitate  de 98%, în învățământul 

liceal dintre toate județele regiunii. 
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În ceea pe privește promovabilitatea la învățământul profesional din județul Cluj,  procentele 

de promovabilitate la învățământul profesional din județul Cluj(89,7%), au fost mai mici decât cele 

la nivel regional (90,8%).  

 

Indicatori de ieșire.  Rata de absolvire, pe niveluri de educație. 

 

Rata de absolvire în învăţământul gimnazial are valori  de  peste 80%  în județul Cluj  în tot 

intervalul analizat, valorile fiind comparabile cu cele la nivel regional și național.În perioada 

analizată rata de absolvire a avut o evoluție sinuoasă, fără o direcție clară. Pe medii de rezidență se 

observă o diferență semnificativă între mediul urban (media de peste 100%) și mediul rural (media 

în jur de 70%),  iar pe sexe, rata de absolvire este mai mare la sexul masculin  comparativ cu sexul 

feminin. 

Analiza evoluției numărului de absolvenți din învățământul liceal în județul Cluj are o 

evoluție ascendentă în tot intervalul analizat, cu o creștere progresivă de la 44,4% în anul școlar 

2006/2007 la 96,2% în anul școlar 2014/2015. În anul școlar 2016-2017, rata de absolvire în județul 

Cluj a fost de 81,8%.  

 

Situația absolvenților din IPT  

 

Pentru filiera tehnologică evoluția a fost sinuoasă cu scăderi și creșteri semnificative, astfel 

că la începutul intervalului numărul de absolvenți a fost de 1576, iar în 2016 acesta ajuns la 812 

absolvenți. 

 

 
 

 Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie 

Prezintă interes tranziţia de la nivel  gimnazial la nivelurile liceal şi profesional, precum şi 

tranziţia de la nivel  liceal la nivel postliceal şi superior. Pentru învățământul profesional si tehnic  

este importantă tranziția de la nivel 1 la nivel 2 si de la nivel 2 la nivel 3, prin ruta progresivă. 

La nivelul Regiunii Nord-Vest, cea mai mare rată de tranziție a fost înregistrată în județul 

Cluj cu o medie a intervalului analizat de 102,47%. Analiza pe sexe a arătat că pentru ambele sexe 

rata de tranziție a fost cea mai ridicată, de peste 100% la nivelul județului Cluj. Situația analizată pe 

județe a arătat că județul Cluj a avut cele mai ridicate rate de tranziție dintre județele regiunii. 
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Rata de tranziție în învățământul post-secundar non terțiar/ terțiar la nivelul județului Cluj a 

fost de peste 200%, la mare distanță de celelalte județe ale regiunii. 

 

Rata abandonului  şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED 

 

Conform PLAI CLUJ 2017-2025, din analiza datelor furnizate de INS în intervalul 

2006/2007 - 2016/2017, rata abandonului școlar în învăţământul primar şi gimnazial în județul Cluj 

a fost în scădere pe tot intervalul analizat, valoarea cea mai mică înregistrându-se în anul școlar 

2012 / 2013 de 0,2%, mai mică la populația școlară de sex feminin și cu valori puțin mai ridicate în 

mediul rural față de mediul urban. În anul școlar 2016-2017, rata abandonului școlar în județul Cluj 

a fost de 1,2%.  

Rata abandonului la nivel liceal în intervalul 2006/2007- 2010/2011 în județul Cluj se 

observă că rata abandonului în județul Cluj (3%), este mai scăzută decât media regională (3,2%), 

mai mare la populația de sex masculin și în mediul urban. 

Rata abandonului în învățământul profesional la nivelul județului Cluj, a fost mai ridicată 

comparabilă cu cea a județelor regiunii, în intervalul analizat.  Rata abandonului a crescut de la 

7,6% în 2006-2007, la 19,9% în 2010-2011. Analizele realizate de INS arată că reintroducerea 

învățământului profesional de doi ani în anul școlar 2012/2013 și a învățământului profesional de 

trei ani în anul școlar 2014/2015, la solicitările operatorilor economici a dus la reducerea ratei 

abandonului la nivel profesional.  

 

Rata părăsirii timpurie a sistemului de educație  

 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 ani),la nivel național și 

implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media europeană. Dacă media europeană 

în 2017 era de 10,6%, România avea o rată de 18,1%, iar Regiunea Nord-Vest de 16,3%. Analiza pe 

sexe a arătat că populația școlară de sex masculin a avut o rată de părăsire a sistemului educațional 

în 2017, de 16,3% , iar pentru sexul feminin rata de părăsire a fost tot de 16,3%.  
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Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care nu urmează un program de 

educație şi formare si nici nu au un loc de munca  

 

Rata  tinerilor  din România care nu urmează un program de educație şi formare și nici nu au 

un loc de muncă pe toate nivelurile ISCED în perioada 2007-2017 este mai ridicată decât media 

europeană. În 2017 UE avea o rată de 15,5 %, iar România 21%. 
 

 

Inserţia profesională a absolvenţilor IPT  la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie  

 

La nivelul Județului Cluj , Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) 

Cluj a realizat o monitorizare a inserției absolvenților de liceu din anul școlar 2016-2017, la 3 luni 

de la absolvire. Ponderea absolvenților de liceu filiera tehnologică care continuă studiile în 

învățământul superior este de 31%, la aceeași valoare ca și ponderea celor angajați pe piața muncii. 

Un procent de 11% dintre absolvenți nu sunt nici angajați nici nu continuă studiile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderea absolvenților de liceu filiera tehnologică care continuă studiile în învățământul 

superior este de 31%, la aceeași valoare ca și ponderea celor angajați pe piața muncii. Un procent de 

11% dintre absolvenți nu sunt nici angajați nici nu continuă studiile. Evident că situația inserției 

absolvenților trebuie reactualizată la 6 luni și 12 luni de la absolvire pentru a avea o imagine corectă 

și realistă. 
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Concluzii din analiza ÎPT.  

 

✓ Datele statistice analizate indică  o creștere semnificativă a numărului de elevi din ciclul 

primar aproape în toate județele Regiunii Nord-Vest, județul Cluj  înregistrând  cea mai 

mare creștere a numărului de elevi în cei nouă ani școlari analizați.   

✓ Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul gimnazial a evidențiat o 

scădere importantă la nivelul tuturor județelor regiunii Nord-Vest, inclusiv în  județul Cluj. 

✓ Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învățământul liceal la nivelul județelor 

regiunii Nord-Vest a scos în evidență o scădere a numărului de elevi.  

✓ Analiza datelor statistice privind evoluția numărului de elevi din învățământul profesional 

pe județele regiunii situează în anul 2016, jud. Bihor pe primul loc cu 2383 elevi, urmat de 

județul Cluj cu 2148 de elevi. 

✓ Analiza pe județe arată că în anul 2016,  județul Cluj avea cel mai mare număr de elevi din 

învățământul postliceal 

✓ Dintre județele Regiunii Nord-Vest județul Cluj a înregistrat cel mai ridicat grad de 

cuprindere situându-se mult deasupra celorlalte județe ale regiunii cu o medie a gradului de 

cuprindere de 102%. 

✓ Din analiza gradului de cuprindere în învățământ  a grupei de vârstă 3-23 de ani pe medii de 

rezidență se constată același trend, cu precizarea că  județul Cluj fiind cel mai urbanizat 

județ al regiunii  Nord-Vest, a înregistrat în perioada analizată cel mai mare grad de 

cuprindere la nivel național, pentru mediul urban, cu o medie de 130%. 

✓ Ponderile anuale ale  învățământului profesional  în cadrul planului de școlarizare la nivelul 

județului Cluj au scăzut constant de la valori în jur de 26% în 2004-2005, la un minim de 

1,4% atins în 2011-2012. Începând cu anul școlar 2012-2013 ponderea învățământului 

profesional începe să crească , ajungând în anul școlar 2015-2016 la 9,8%. 

✓  În anul școlar 2017-2018 ponderea învățământului liceal tehnologic în planul de școlarizare 

al județului Cluj a fost de 31%, comparativ cu ponderea învățământului liceal teoretic și 

vocațional care s-a situat la 55,4%. 

✓ Cele mai multe unități de învățământ profesional și tehnic sunt unități de învățământ de stat 

40, iar 13 unități de învățământ aparțin sistemului de învățământ particular. În mediul urban 

funcționează 44 de unități de învățământ ÎPT, iar în mediul rural 1 unitate.  

✓ Pentru asigurarea egalității de șanse, în județul Cluj funcționează clase de învățământ 

profesional și tehnic pentru elevi cu deficiențe în 3 unități de învățământ.  

✓ În cadrul regiunii Nord-Vest județul Cluj ocupă primul loc, cu 167 de ateliere școlare 417 

laboratoare și 6276 de computere. 



 
 

 

26 

✓ Rata abandonului școlar pentru învățământul liceal și profesional a fost de 1,9% în anul 

școlar 2016-2017. Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional a tinerilor (18-24 

ani),la nivel național și implicit la nivel regional rămâne mult mai ridicată decât media 

europeană 

✓ Datele statistice arată că rata de participare la formarea continuă a populației adulte din UE, 

se menține la valoarea de 10,8% în 2016. Comparativ la nivel național rata de participare  a 

scăzut în 2016 la 1,2%și rămâne în continuare mult mai scăzută decât media europeană. 

Analiza pe regiuni a scos în evidență că în anul 2016, Regiunea Vest avea cea mai mare rată 

de participare de 1,6%.Regiunea Nord-Vest, avea o rată de participare la formarea continuă 

a adulților de 1,4%. 

 

Din analiza realizată rezultă următoarele recomandări: 

✓ Eficientizarea rețelei școlare prin reorganizarea acesteia la nivelul fiecărei județ 

✓ Autorizarea/acreditarea unităților de învățământ pe calificări solicitate de operatorii 

economici 

✓ Acțiuni de orientare și consiliere a elevilor, părinților, diriginților, cadrelor didactice 

✓ Marketing educațional realizat la nivelul unităților ÎPT 

✓ Monitorizarea inserției absolvenților la nivel de unitate de învățământ și la nivel județean 

✓ Autorizarea unităţilor de învăţământ ca furnizoare de formare profesională continuă în toate 

judeţele regiunii. 
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CAPITOUL III  DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN  ȘI ANALIZA 

SWOT 

 
 

2.1.ANALIZA MEDIULUI  INTERN        
 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca pune la dispoziţia elevilor 

programe de formare diverse, construite pe baza curriculumului naţional, adaptat deficienţilor de 

auz, dar cu o importantă componentă în dezvoltarea locală.  

Deoarece provenienţa elevilor se bazează pe un aflux substanţial din mediul rural şi din alte 

judeţe, aceştia beneficiază de serviciile internatului şi cantinei şcolii. 

În vederea asigurării calităţii în educaţie 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.  

Una din laturile esenţiale ale şcolii o reprezintă procesul de predare - învăţare în urma căruia 

elevii dobândesc competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează personalitatea pentru viaţă. 

Cadrele didactice folosesc o gamă variată de strategii de predare – învăţare - evaluare pentru 

a răspunde stilurilor  individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev, accentul punându-se 

pe  utilizarea metodelor activ-participative. Procesul de predare-învățare pornește de la 

aprofundarea programelor şcolare, personalizarea acestora, alegerea manualelor alternative, 

întocmirea planificărilor calendaristice şi proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare.  

Fiecare profesor a acordat o atenţie deosebită pregătirii fiecărei lecţii, esenţializând şi 

sistematizând elementele de conţinut, modalităţile de evaluare, în funcţie de particularităţile 

individuale ale elevilor. S-a insistat permanent pentru corectitudinea şi exactitatea informaţiilor 

transmise, având în vedere, în principal, caracterul formativ al actului de învăţare.  

Pregătirea practică a elevilor s-a desfăşurat în conformitate cu planurile cadru, standardele 

de pregătire profesională şi programele şcolare valabile pentru acest an şcolar. Pentru aceasta s-a 

întocmit la începutul anului şcolar graficul semestrial de pregătire practică. Pregătirea s-a desfăşurat 

în atelierele din şcoală şi la diferiți agenţi economici.  

Întreaga activitate didactică a pornit de la stabilirea unor obiective clare,  în corelație cu cele 

din planul managerial al şcolii, proiectarea  activităţilor didactice şi alegerea unor strategii de 

învățare care să ducă la realizarea obiectivelor propuse având ca punct de plecare nivelul real de 

cunoştinţe al elevilor. 

 

Diagnoza procesului educaţional 

            Procesul educațional pornește de la stabilirea curriculumului și adaptarea acestuia în funcție 

de potențialul și nevoile fiecărui elev. Resursa umană reprezintă factorul esențial în derularea 

acestui proces, în centrul acestuia aflându-se elevul și urmărește formarea și dezvoltarea 

competențelor/comportamentelor optime pentru integrarea socială și profesională a acestuia. În 

vederea realizării unei integrări optime proiectele și parteneriatele dezvoltate contribuie la 

asigurarea egalizării șanselor elevilor cu deficiență de auz și deficiențe asociate. Baza materială și 

financiară constituie un factor facilitator al procesului educațional, asigurând buna desfășurare a 

acestuia. 
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Monitorizarea desfășurării procesului educațional se realizează prin inspecții. Au fost 

efectuate în anul școlar 2020-2021   43 de  inspecţii, din care 14 de specialitate, 10 inspecţii 

tematice ISJ , 10 inspecții tematice în specialitate, şi 9 inspecţii speciale.  

 

Statistica privind inspecţia şcolară 

Total 
inspecţii 

Tipuri de inspecţii 

Inspecţii de 

specialitate 

Inspecţii tematice Inspecţii - 
asigurarea 

calităţii 

Inspecţia şcolară 

generală 

Inspecţii 
de 

specialitate 

(curentă) 

Inspecţii 
speciale 

 

Inspecţii 
tematice 

ISJ 

Inspecţii 
tematice în 

specialitate 

Inspecţii 
tematice 

stadiale 

Inspecţii 

generale 

Inspecţii 

de 

revenire 

43 14 9 10 10 - - - - 
 

 

III.1.1 Curriculum  

 

Curriculumul oferit de şcoală respectă legislaţia specifică în vigoare. În cadrul instituției se 

utilizează curriculum pentru învățămîntul de masă adaptat specificului dizabilității auditive și 

curriculum pentru copii cu dizabilități severe, profunde/asociate pentru clasele cu elevi cu 

dizabilități multiple. 

 Există decizie, emisă de director, de constituire a Comisiei pentru Curriculum. 

Documentele curriculare se regăsesc în portofoliile/dosarele şcolii.  Şcoala utilizează formulare 

personale tipizate având ca scop consultarea elevilor şi a părinţilor referitor la alegerea disciplinelor 

din CDŞ şi comunică elevilor şi părinţilor informaţiile prin intermediul profesorilor diriginţi.  

Cadrele didactice au elaborat şi utilizează auxiliare curriculare de calitate, adaptate 

specificului şcolii şi particularităţilor de vârstă şi intelectuale ale elevilor cu deficienţă de auz şi 

deficienţe asociate, facilitând învăţarea activă.  

Aspecte care necesită îmbunătăţire:  

• respectarea de către toate cadrele didactice a particularităţilor de vârstă ale elevilor, 

• adaptarea diferenţiată a curriculumului național în funcţie de nevoile individuale ale elevilor 

cu deficientă de auz. 

           Cauze identificate:   

Nu exista curriculum specific pentru elevii cu deficiență de auz. 

 

CURRICULUM  LA  DECIZIA  ŞCOLII/LOCALĂ* 

 DISCIPLINE OPŢIONALE  - selectate pentru anul şcolar 2020-2021 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Aria 

curriculară 

Disciplina Denumirea 

opţionalului 

Propunător 

1.  Preg. Limbă şi 

comunicare 

Comunicare în 

limba română 

Trăistuța cu povești Șerban Ioana-Letiția 

Andrieș Violeta 

2.  Preg. Limbă şi 

comunicare 

Comunicare în 

limba română 

Descoperim lumea 

cuvintelor 

Chira Dorina 
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3.  Preg Arte 

 

Educaţie plastică Povestea culorilor Dunca Nicoleta 

4.  Preg- 

I-II 

Terapii 

specifice de 

compensare 

Terapii specifice 

de compensare 

 

Mișcarea corpului și 

jocul 

Piontchevici Zoe 

5.  I-A Limbă şi 

comunicare 

 

Comunicare în 

limba română 

Trăistuța cu povești Șerban Ioana-Letiția 

Andrieș Violeta Maria 

 

6.  I-A Limbă şi 

comunicare 

 

Comunicare în 

limba română 

Lumea cuvintelor  Andrieș Violeta Maria 

7.  II-A Limbă şi 

comunicare 

 

Comunicare în 

limba română 

Trăistuța cu povești Șerban Ioana Letiția 

8.  II-A Matematică şi 

şiinţele naturii 

Matematică  Matematică 

distractivă 

Trâncă Ramona 

Șerban Ioana Letiția 

9.  II-A Integrat / 

Transcurricula

r 

Integrat / 

Transcurricular 

Labiolectura ca 

abilitate de viață 

Chirteș Gabriela 

 

10.  II-B Matematică şi 

ştiinţele 

naturii 

Cunoaşterea 

mediului 

Lumea culorilor Lupu Sonia Antonela 

11.  II-B Tehnologii  Abilități manuale Modelaj  Lupu Sonia Antonela 

12.  III-A Matematică şi 

ştiinţele  

naturii 

Matematică Matematică 

distractivă 

Mocian  Cristina 

13.  III-A Limbă şi 

comunicare 

 

Comunicare în 

limba română 

Lumea cuvintelor Mocian  Cristina 

14.  III-B Limbă şi 

comunicare 

 

Comunicare în 

limba română 

Lumea basmelor Nicolae-Ștefan Adelina 

15.  III-B Consiliere și 

orientare,  

 

Consiliere și 

orientare,  

 

ABC-ul comportării 

civilizate 

Nicolae-Ștefan Adelina 

16.  III-B Matematică şi 

ştiinţele  

naturii 

Matematică Matematică 

distractivă 

Nicolae-Ștefan Adelina 

17.  IV-A Limbă şi 

comunicare 

 

Comunicare în 

limba română 

Vorbim și scriem 

corect 

Moraru Ovidia 

18.  IV-A Matematică şi 

ştiinţele  

naturii 

Matematică Matematică 

distractivă 

Moraru Ovidia 
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Nr. 

crt. 

Clasa Aria 

curriculară 

Disciplina Denumirea 

opţionalului 

Propunător 

1.  V-A Limbă şi 

comunicare 

 

Limba şi 

literatura română 

Lecturile copilăriei Ruști Georgeta 

2.  V-A Matematică şi 

ştiinţele naturii 

Matematică  Matematică 

distractivă 

Crișan Gabriela 

3.  V-A Integrat / 

Transcurricular 

Integrat / 

Transcurricular 

Citește, desenează 

și învață despre 

viață 

Chirteș Gabriela 

4.  VI-A Limbă şi 

comunicare 

 

Limba şi 

literatura română 

Lecturile copilăriei Rusti Georgeta 

5.  VI-A Arte şi 

Tehnologii 

Interdisciplinar: 

limba română şi 

educaţie plastică 

În lumea poveştilor 

în acuarelă 

Oltean Irinel  

6.  VI-B Matematică şi 

ştiinţele naturii 

Matematică  Matematică 

distractivă 

Stăncioiu Anca Maria 

7.  VI-B Arte şi 

Tehnologii 

Arte  Decorațiuni 

interioare 

Stăncioiu Anca Maria 

8.  VII-

A 

Limbă şi 

comunicare 

 Limba şi 

literatura română 

Mici actori, mari 

spectacole 

 Siminic Adriana 

9.  VII-

A 

Matematică şi 

ştiinţele  

naturii 

Matematică şi 

explorarea 

mediului 

Complemente de 

matematică  

Crișan Gabriela 

10.  VII-B Arte şi 

tehnologii 

 

Arte Decoraţiuni 

interioare 

Nagy Eniko 

11.  VII-B Matematică şi 

ştiinţele naturii 

Matematică  Matematică 

distractivă 

Nagy Eniko 

12.  VII-B Limbă şi 

comunicare 

 

Comunicare în 

limba română 

Lumea cuvintelor Nagy Eniko 

13.  VII-B Matematică şi 

ştiinţele naturii 

Ştiinţele naturii Explorarea lumii 

înconjurătoare 

Nagy Eniko 

14.  VIII-

A 

Matematică şi 

ştiinţele  

naturii 

Matematică  Sinteze de 

matematică 

Crişan Gabriela 

15.  VIII-

A 

Limbă şi 

comunicare 

 

Limba şi 

literatura română 

Să scriem corect!  Siminic Adriana 
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16.  V-

VIII 

Integrat / 

Transcurricular 

Integrat / 

Transcurricular 

Labiolectura ca 

abilitate de viață 

Chirteș Gabriela 

 

17.  IX-B Arte şi 

tehnologii 

Arte Decoraţiuni 

interioare 

Petruţa Raluca Emilia 

 

18.  IX-B Matematică şi 

ştiinţele naturii 

Ştiinţele naturii Explorarea lumii 

înconjurătoare 

Petruţa Raluca Emilia 

 

 

Lista CDL - anul școlar  2020 / 2021 
 

 

NR. 

CRT

. 

 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂN

T 

 

DENUMIRE 

C. D. L. 

 

CALIFICAREA 

 

AN 

STUDIU 

AUTORII 

Unit. de 

Înv. 

(numele şi 

prenume.) 

 

Agent 

economic  

 

1. 

Liceul 

Tehnologic 

Special pentru 

Deficienţi de 

Auz 

Cluj-Napoca 

La frontierele 

electronicii 

Tehnician 

operator tehnica 

de calcul 

 

IX 

ing. Balogh 

Roza 

ing. Trifan 

Gabriela 

ing. Karpat 

Zsolt 

SC  

SECPRAL  

COM SRL 

 

2. 

Liceul 

Tehnologic 

Special pentru 

Deficienţi de 

Auz 

Cluj-Napoca 

Calitatea și 

fiabilitatea 

produselor 

electronice  

Tehnician 

operator tehnica 

de calcul 

 

X 

ing. Balogh 

Roza 

ing. Trifan 

Gabriela 

ing. Karpat 

Zsolt 

SC  

SECPRAL  

COM SRL 

3. Liceul 

Tehnologic 

Special pentru 

Deficienţi de 

Auz 

Cluj-Napoca 

Electronică și 

electrotehnică 

de la  

A la Z 

Tehnician 

operator tehnica 

de calcul 

XI ing. Balogh 

Roza 

ing. Trifan 

Gabriela 

ing. Karpat 

Zsolt 

SC  

SECPRAL  

COM SRL 

4. Liceul 

Tehnologic 

Special pentru 

Deficienţi de 

Auz 

Cluj-Napoca 

Securitate 

cibernetică 

Tehnician 

operator tehnica 

de calcul 

XII ing. Balogh 

Roza 

ing. Dolea 

Doina 

ing. Karpat 

Zsolt 

SC  

SECPRAL  

COM SRL 
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Analiza SWOT- domeniul Curriculum 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Promovarea şi aplicarea programelor de 

intervenţie de tip personalizat. 

- Adaptarea curriculumului la cerinţele educative 

speciale ale copiilor cu dizabilități auditive şi 

dezvoltarea de auxiliare pornind de la diagnosticul 

nevoilor individuale de educaţie. 

- Rezultate bune şi foarte bune obţinute de elevi la 

concursuri de specialitate şi concursuri sportive, 

cultural-artistice la nivel naţional şi internaţional.  

- Oferirea unor alternative educaţionale pentru 

copiii integraţi și asigurarea intervenţiei timpurii  

- Utilizarea în cadrul activităţilor instructiv-

educative a platformei Google Classroom, a soft-

urilor educaţionale adaptate copiilor cu dizabilitați 

auditive. 

 

 

 

- Menținerea procentului mic de 

promovabilitate la examenul de Bacalaureat, de 

continuare a studiilor după absolvirea liceului, 

precum și de integrare profesională în profilul 

absolvit. 

- Dificultăți în promovarea unor CDȘ/CDL  în 

conformitate cu cerinţele educaţiei, tehnologiei 

actuale necesare în vederea inserției pe piața 

muncii. 

- Activități reduse de orientare profesională 

- Dificultăţi întâmpinate în comunicare, 

respectiv în procesul de predare, de către 

cadrele didactice debutante, de specialitate sau 

nou venite în unitate, datorate necunoașterii 

limbajului mimico-gestual. 

- Insuficienta dotare cu resurse materiale și cu 

auxiliare curriculare la disciplinele de 

specialitate, mai ales la ciclul liceal, adaptate 

specificului dizabilității auditive; 

- Stilurile didactice folosite în predare, în mare 

parte tradiționale. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Curriculum Naţional și Planuri cadru actualizate, 

în conformitate cu orientările agreate la nivel 

european, adaptat dizabilității auditive. 

- Modificarea legislației prin acordarea unor 

facilități în vederea egalizării șanselor în vederea 

participării la examenele naționale (interpret, 

mărirea timpului de examinare cu o oră). 

- Politici educaționale și sociale care 

promovează integrarea elevilor cu CES, 

incluziv cu dizabilități auditive, în 

învățământul de masă. 

- Scăderea interesului manifestat de părinți 

pentru instituțiile specializate. 

- Cererea la nivel national și regional a gradului 

de ocupare a locurilor de muncă cu personal 

calificat; 

- Programa de studiu prea încărcată pentru 

elevi în ce privește numărul de discipline.  
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III.1.2. Resurse umane  

2.1 Elevii  

 

             Există concordanţă între evaluarea internă şi evaluarea elevilor. Numărul elevilor care au 

obţinut medii peste 5 la Evaluarea Naţională şi peste 6 la Bacalaureat a crescut faţă de anii anteriori. 

Aspecte care necesită îmbunătăţire: 

• Promovarea ofertei educaţionale  

• Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării  

• Măsurile recuperatorii vor fi luate pentru fiecare elev în parte în funcţie de cunoştinţele 

deţinute de acesta. 

Cauze identificate:  

Exprimarea elevului deficient de auz este deficitară, vocabularul acestuia este sărac, 

posibilităţile de exprimare sunt reduse, ele necesitând sprijin pentru înţelegerea cerinţelor şi ajutor 

continuu în rezolvarea lor, de aceea fiecare cerinţă trebuie să fie explicată fiecărui elev în parte.     

Există preocuparea pentru revizuirea ofertei educaţionale, în funcţie de rezultatele obţinute 

în urma evaluării.  

Există proceduri interne adecvate de identificare a punctelor tari şi a celor slabe, a 

oportunităţilor şi ameninţărilor (valorificarea monitorizării evoluţiei elevilor şcolarizaţi, 

valorificarea datelor culese din chestionarele adresate părinților, valorificarea rezultatelor 

inspecţiilor şcolare). 

Sunt realizate analize semestriale şi anuale care folosesc şi indicatori ai sistemului naţional 

de învăţământ: procentul de promovabilitate, rata de absolvire, rata de succes, rata de tranziţie la 

următorul nivel etc. 

 Participând  la evaluări naţionale elevii au avut ocazia să se familiarizeze şi cu alte modele 

de teste care sunt adresate copiilor fără deficienţă. Aceste teste dezvoltă copiilor motivaţia pentru 

învăţare. 

 Aspecte care necesită îmbunătăţire:  

• se impune formularea în termeni accesibili elevilor cu deficienţă de auz a subiectelor date la 

examene, 

• subiectele trebuie realizate pentru nivelul de înţelegere al elevilor cu deficienţă de auz. 

     Există oportunitatea de a face analiză comparativă între diferitele tipuri de învăţământ de 

masă şi special. 

 Cauze identificate:  

• problemele apărute au fost datorate capacităţii reduse a copilului cu  deficienţă de auz de 

înţelegere a unor texte, a unor cerinţe şi a capacităţii deficitare a acestuia de exprimare.  

La conceperea testelor ar trebui să fie consultaţi şi profesorii din şcolile speciale, iar testele să 

fie adaptate nivelului de înţelegere al elevilor cu deficienţă de auz.   

 

Situația privind copiii din cadrul Centrului de Reabilitare a Auzului şi Limbajului  și din cadrul 

Centrului de Suport Familial şi Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau 

Asociate în anul școlar 2020-2021 

În anul şcolar 2020-2021, în cadrul Centrului de Reabilitare a Auzului şi Limbajului 

(CRAL) au fost școlarizate 3 grupe de preşcolari, cu un efectiv de 15 copii. Centrul de Suport 

Familial şi Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz şi/sau Asociate (CSFRT) a fost  
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frecventat de 37 de copii: antepreşcolari care beneficiază de intervenţie timpurie, preşcolari şi 

şcolari integraţi individual în învăţământul de masă. 

 
Grupa Copii 

înscriși la 

începu tul 

anului 

școlar 

Copii 

veniți 
Copii 

plecați 
Copii existenți la sfârşitul  

semestrului I 
Absențe 

    Fete Băieți Total Total Motivate 

SEMESTRUL I 

SPECIALĂ 

COMBINATĂ 
1 2 - - 3 3 - - 

MIJLOCIE 5 - - 1 4 5 65 65 
MARE 6 - - 2 4 6 51 51 
TOTAL 

SEMESTRUL I 

 

12 2 - 3 11 14 116 116 

SEMESTRUL II 

 Copii 

existenți 

la 

șfârșitul 

semestru 

lui I 

Copii 

veniți 
Copii 

plecați 
Copii existenți la sfârşitul  

semestrului II 
Absențe 

    Fete Băieți Total Total Motivate 

SPECIALĂ 

COMBINATĂ 
3 - - - 3 3 78 78 

MIJLOCIE 5 2 - 2 5 7 106 106 
MARE 6 - 1 2 3 5 138 138 
TOTAL 

SEMESTRUL II 
14 2 1 4 11 15 322 322 

 

 

 

Situaţia privind rezultatele la învăţătură şi purtare a elevilor din clasele Pregătitoare – a XII-a la 

sfârşitul semestrului I, în anul școlar 2020-2021 

 
Clasa Elevi 

înscriși 

la 

începu 

tul 

anului 

școlar 

Elevi 

veniți 
Elevi 

plecați 
Elevi existenți la 

sfârşitul  

semestrului I 

Elevi promovaţi şi 

calificativele 

obţinute 

Elevi cu 

situaţia 

neînche-

iată/ 

Amânaţi 

medical 

Elevi cu 

nota 

scăzută 

la 

purtare 

Absenţe 

    F
e
te 

B
ă
ieți 

T
o

ta
l 

 S B FB   Total Moti- 

vate 

PRE

GĂT

I-

TOA

RE A 

5 - - 1 4 5 - - - - - 11 11 

PRE 3 - - - 3 3 - - - - - - - 
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GĂT

I-

TOA

RE B 

I A 6 - - 6 - 6 - 2 4 - - 6 6 

II A 6 - - 2 4 6 - 2 4 - - 34 34 

II B 2 1  1 2 3 - 2 1 - - 5 5 

III A 6 - - 2 4 6 - 2 4 - - 165 165 

III B 3 - - - 3 3 2 1 - - - - - 

IV A 6 - - 2 4 6 - 2 4 - - 197 197 

Total  

I-IV 
37 

 

1 - 14 24 38 2 11 17 - - 418 418 

 
Clasa Elevi 

înscriși 

la 

începu 

tul 

anului 

școlar 

Elevi 

veniți 
Elevi 

plecați 
Elevi existenți la 

sfârşitul  

semestrului I 

Elevi promovaţi şi 

mediile obţinute 
Elevi cu 

situaţia 

neînche-

iată/ 

Amânaţi 

medical 

Elevi cu 

nota 

scăzută 

la 

purtare 

Absenţe 

    F
ete 

B
ă
ieți 

T
o
ta

l 

5
-6

,9
9 

7
-8

,9
9 

9
-1

0 

  Total Moti- 

vate 

V A 9 1 3 3 4 7 1 5 1 - - - - 

VI A 8 - - 4 4 8 3 4 1 - 4 289 67 

VI B 4 - - 1 3 4 - 2 2 - - - - 

VIIA 8 - - 3 5 8 - 4 4 - - 33 33 

VII B 2 - - - 2 2 - 2 - - - - - 

VIII 

A 
4 - - - 4 4 - 3 1 - - 2 2 

Total 

V-

VIII 

35 1 3 11 22 33 4 20 9 - 4 324 102 

IX A 9 - - 3 6 9 1 5 2 1 3 479 170 

IX B 3 - - 1 2 3 1 2 - - - -- - 

X 13 1 - 6 8 14 - 11 2 1 - 189 118 

XI 8 - - 3 5 8 - 6 2 - - 11 11 

XII 14 - - 11 3 14 - 9 5 - - 110 58 

Total 

IX-

XII 

47 1 - 24 24 48 2 33 11 2 3 789 357 

Total 

V-

XII 

82 2 3 35 46 81 6 53 20 2 7 1113 459 
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Situaţia privind rezultatele la învăţătură şi purtare a elevilor din clasele Pregătitoare – a XII-a, la 

sfârşitul semestrului  II, în anul școlar 2020-2021 

 
Clasa Elevi 

existenți 

la 

sfârșitul 

semestr

ului I 

Elevi 

veniți 
Elevi 

plecați 
Elevi existenți la 

sfârşitul  

semestrului II 

Elevi promovaţi şi 

calificativele 

obţinute 

Elevi cu 

situaţia 

neînche-

iată/ 

Amânaţi 

medical 

Elevi cu 

nota 

scăzută 

la 

purtare 

Absenţe 

    F
ete 

B
ă
ieți 

T
o
ta

l 

 S B FB   Total Moti- 

vate 

PRE

GĂT

I-

TOA

RE A 

5 - - 1 4 5 - - - - - 16 16 

PRE

GĂT

I-

TOA

RE B 

3 - - - 3 3 - - - - - - - 

I A 6 2 - 8 - 8 - 2 6 - - 123 123 

II A 6 2 - 2 6 8 - 1 7 - - 89 89 

II B 3 - - 1 2 3 1 1 1 - - 43 43 

III A 6 1 1 2 4 6 - 3 3 - 1 76 76 

III B 3 - - - 3 3 2 1 - - - - - 

IV A 6 - - 3 3 6 2 2 2 - - 322 322 

Total  

I-IV 
38 5 1 17 25 42 5 10 19 - 1 669 669 

 
Clasa Elevi 

existenți 

la 

sfîrșitul 

semestr

ului I 

Elevi 

veniți 
Elevi 

plecați 
Elevi existenți la 

sfârşitul  

semestrului II 

Elevi promovaţi şi 

mediile obţinute 
Elevi cu 

situaţia 

neînche-

iată/ 

Amânaţi 

medical 

Elevi cu 

nota 

scăzută 

la 

purtare 

Absenţe 

    F
ete 

B
ă
ieți 

T
o
ta

l 

5
-6

,9
9 

7
-8

,9
9 

9
-1

0 

  Total Moti- 

vate 

V A 7 - 1 2 4 6 1 4 1 - - 70 42 

VI A 8 - - 3 5 8 - 8 - - 2 433 23 

VI B 4 - - 1 3 4 - 2 2 - - 20 20 

VIIA 8 - - 3 5 8 - 4 4 - - 37 37 

VII B 2 1 - 1 2 3 2 1 - - - 16 16 

VIII 

A 
4 - - - 4 4 - 3 1 - - 23 5 

Total 

V-

VIII 

33 1 1 10 23 33 3 22 8 - 2 599 143 

IX A 9 - - 3 6 9 2 5 1 1 3 291 6 
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IX B 3 - - 1 2 3 - 3 - - - - - 

X 14 - - 6 8 14 - 11 2 1 1 396 200 

XI 8 - - 3 5 8 - 7 1 - - 73 65 

XII 14 - - 11 3 14 3 8 3 - 1 103 49 

Total 

IX-

XII 

48 - - 24 24 48 5 34 7 2 5 863 320 

Total 

V-

XII 

81 1 1 34 47 81 8 56 15 2 7 1462 463 

 

 

Rezultatele obţinute de elevii claselor I-XII în semestrul I al anului şcolar: 

 

7,34% din elevi au obţinut medii cuprinse între 5 - 6,99   

58,72% din elevi au obţinut medii cuprinse între 7- 8,99 

33,94% din elevi au obţinut medii cuprinse între 9 -10  

 

Rezultatele obţinute de elevii de la nivelul liceal în semestrul I al anului şcolar: 

 

4,35% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 5 - 6,99   

71,74% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 7- 8,99 

23,91% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 9 -10  

 

Rezultatele obţinute de elevii claselor I-XII în semestrul II al anului şcolar: 

 

11,50% din elevi au obţinut medii cuprinse între 5 - 6,99   

58,41% din elevi au obţinut medii cuprinse între 7- 8,99 

30,09% din elevi au obţinut medii cuprinse între 9 -10  

 

Rezultatele obţinute de elevii de la nivelul liceal în semestrul II al anului şcolar: 

 

10,87% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 5 - 6,99   

73,91% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 7- 8,99 

15,22% din elevii de la nivelul liceal au obţinut medii cuprinse între 9 -10  

 

Rezultatele obţinute de elevii clasele I-XII  în anul şcolar 2020-2021 
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Nr. 

Crt. 
Medii Semestrul I Semestrul al II-lea 

1. Medii cuprinse între 5- 6,99 7,34% 11,50% 

2. Medii cuprinse între 7- 8,99 58,72% 58,41% 

3. Medii cuprinse între 9 -10 33,94% 30,09% 

 

 

 
 

Grafic privind rezultatele obţinute de elevii claselor I-XII în semestrul I şi II al anului şcolar  

2020-2021 

 

 

Rezultatele obţinute de elevii clasele IX-XII de la nivelul liceal în anul şcolar 2020-2021 

 

Nr. Crt. Medii Semestrul I Semestrul al II-lea 

1. Medii cuprinse între 5- 6,99 4,35% 10,87% 

2. Medii cuprinse între 7- 8,99 71,74% 73,91% 

3.   Medii cuprinse între 9 -10 23,91% 15,22% 
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Grafic privind rezultatele obţinute de elevii claselor IX-XII în semestrul I şi II al anului şcolar 2020-

2021 

 

 

 

REZULTATELE ELEVILOR* 

 

 

RATA  DE  PROMOVARE –an şcolar 2020-2021 pe cicluri şcolare, sexe 

 
Nivelul Număr de 

elevi 

înscrişi la 

început de 

an şcolar 

din 

care 

fete 

Număr de elevi 

rămaşi la 

sfârşitul anului 

şcolar 

din 

care 

fete 

Promovaţi din 

care 

fete 

Promova 

bilitate 

% 

 

din 

care 

fete 

Repetenţi 

 
din 

care 

fete 

Învăţământ 

primar 

37 14 42 17 42 17 100% 100% - - 

Învăţământ 

gimnazial 

35 11 33 10 33 10 100% 100% - - 

Învăţământ 

liceal 

47 24 48 24 46 23 95,83% 97,92% 2 1 

Total 119 49 123 51 121 50   2 1 

  

*Date statistice CEAC 

 

Anul şcolar NIVEL Nr. elevi rămaşi Promovaţi ABANDON 

  total din care fete total din care fete total din care fete 

2020-2021 Învăţământ primar 42 17 42 17 0 0 

 Învăţământ gimnazial 33 10 33 10 0 0 
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RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ pe sexe 

 

Anul 

şcolar 

Nivelul Profil/    

Domeniul 

Calificare Număr de elevi  

înscrişi la 

examen 

Evaluare naţională 

     Nr. elevi 

prezenţi la 

examen 

Nr. elevi 

reuşiţi 

      total din care 

fete 

      

total 

din 

care 

fete 

total din 

care 

fete 

2020-

2021 

Clasa a 

VIII-a 

- - 4 0 4 0 4 0 

 

 

RATA DE SUCCES LA  EXAMENUL DE  BACALAUREAT ŞI LA EXAMENUL DE OBȚINERE A 

ATESTATELOR  PROFESIONALE* pe sexe 

 
Anul 

şcolar 

2020-

2021 

Nivelul Profil/    

Domeniul 

Calificarea 

profesională 

Număr 

de 

elevi  

înscrişi 

Examen de obținere a 

atestatelor profesionale 

Examen de Bacalaureat 

     Nr.elevi 

prezenţi 

la 

examen 

Nr. 

elevi 

reuşiţi 

%  Nr de elevi prezenţi la examen Nr de 

elevi 

reuşiţi 

        Total Din 

promoția 

curentă 

Din 

promoția 

anterioară 

din 

care 

fete 

total din 

care 

fete 

 Liceal Tehnic Tehnician 

operator 

tehnică de 

calcul 

14 14 14 100% 15 11 4 13 6 6 

 Învăţământ liceal 48 24 46 23 0 0 

 Total 123 51 121 50 0 0 



 
 

 

 

41 

 

 

Rezultate la învăţătură, disciplină şi frecvenţă în anul şcolar 2020-2021 

 

• Rezultate la învăţătură şi disciplină  

 

Clasele Medii anuale Elevi cu situația 

neîncheiată / 

Repetenți 

Elevi cu nota 

scăzută la 

purtare 

           

 5-6,99 7-8,99 9-10   

I A 

 

- 2 6 - - 

a II -a A - 1 7 - - 

a II-a B 1 1 1 - - 

a III-a A - 3 3 - 1 

a III-a B 2 1 - - - 

a IV-a A 2 2 2 - - 

a V-a A 1 4 1 - - 

a VI-a A 1 7 - - 4 

a VI-a B - 2 2 - - 

a VII-a A - 4 4 - - 

a VII-a B 2 1 - - - 

a VIII-a A - 3 1 - - 

a IX-a A 2 5 1 1 3 

a IX-a B - 3 - - - 

a X-a - 11 2 1 1 

a XI-a - 7 1 - - 
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a XII-a 3 8 3 - 1 

TOTAL 14 65 34 2 10 

 

 

 
 

Frecvenţa elevilor în anul şcolar 2020-2021 

 

Nivel Clasa Absenţe 

  TOTAL Nemotivate 

Învăţământ primar  Pregătitoare A 27 - 

 Pregătitoare B -  

  I A 129 - 

 a II-a A 123 - 

 a II-a B 48 - 

 a III-a A 241 - 

 a III-a B - - 

 a IV-a A 519 - 

TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 1087 - 

Învăţământ ginmazial a V-a A 70 28 

 a VI-a A 722 632 

 a VI-a B 20 - 

 a VII-a A 70 - 

 a VII-a B 16 - 

 a VIII-a A 25 18 

TOTAL  ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 923 678 

Învăţământ liceal a IX-a A 770 594 
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 a IX-a B - - 

 a X-a 585 267 

 a XI-a 84 8 

 a XII-a 213 106 

TOTAL  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 1652 975 

TOTAL ABSENŢE ȘCOALĂ-2020-2021 3662 1653 

 

 

 

Frecvenţa la nivel primar 

 
 

 

Frecvenţa la nivel gimnazial 
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Frecvenţa la nivel liceal 

 

 

          
 

 

Performanţele elevilor la olimpiade şi concursuri - an şcolar 2020-2021 

 

Nivel  

Premii 

LOCAL 

 

JUDEŢEAN NAŢIONAL INTERJUDEȚEAN / 

REGIONAL 

INTERNAŢIONAL 

Premiu I 16 - 21 5 3 

Premiul II 2 - 7 - 2 

Premiul III 2 - 4 - 1 

Menţiuni 8 - 2 - 1 

Premii 

speciale 

- - - - 2 

 

2.2. Cadrele didactice  

Cadrele didactice au, în general, o bună pregătire de specialitate şi metodică.     

Activităţile sunt bine şi foarte bine organizate, atât sub aspect metodic, cât şi sub aspectul 

rigurozităţii conţinuturilor. Există preocupare pentru introducerea unor strategii şi metode moderne 

de predare, pentru dezvoltarea creativităţii elevilor.  S-a remarcat, în general, bună colaborare a 

elevilor cu profesorii, evaluarea elevilor realizându-se prin aprecierea parcursului în timpul lecţiei, 

prin aplicarea de teste predictive, formative și sumative, prin verificarea temelor.  

Elevii sunt implicaţi activ în activităţile de învăţare, prin dialog frontal, prin munca în 

echipe, prin stabilirea de sarcini individuale, prin dezbateri etc.  

Se pune accent pe predarea şi învăţarea activ-participativă, elevii devin parteneri de dialog 

în actul didactic, sunt implicaţi şi responsabilizaţi.  Se lucrează  diferenţiat, acolo unde este cazul, 

iar pe parcursul orelor asistate, majoritatea elevilor au făcut faţă sarcinilor. 

Aspecte care necesită îmbunătăţire: 
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Uneori există tendinţa profesorilor de a lucra exclusiv frontal, fără a folosi limbajul mimico-

gestual sau fără a verifica dacă elevii au înţeles mesajul transmis. Elevii cu deficienţă  de auz  se 

exprimă cu oarecare dificultate, unii sunt nesiguri datorită insuficientei aprofundări a cunoştinţelor 

de bază.  Exprimarea în scris este deficitară la elevii cu deficienţe în comparaţie cu elevii auzitori.  

Există situaţii când profesorul nu înţelege mesajul transmis de către elevi, fie datorită 

exprimării cu dificultate a elevului, fie datorită faptului că profesorul nu cunoaşte limbajul mimico-

gestual. 

Cauze identificate:  

• Lipsa de experienţă didactică în cazul unor profesori debutanţi.  

• Gestionarea deficitară a timpului determină unele cadre didactice să neglijeze evaluarea, 

notarea elevilor şi uneori notarea absenţelor. Nu exista un curriculum specific pentru elevii 

cu deficienţă de auz. 

• Se constată la nivelul şcolii o preocupare a profesorilor în vederea obţinerii gradelor 

didactice, ceea ce indică faptul că sunt interesaţi de formarea şi dezvoltarea profesională 

continuă. 

 

Dezvoltarea profesională a personalului didactic: 

 

An Total 

prof. 

Titulari Debutanți Cu 

definitivat 

Gradul II Gradul I Doctorat 

2020-

2021 

73 49 14 9 9 41 - 
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Statutul personalului didactic 

 

An Total 

prof. 

Titulari Suplinitori 

2020-2021 73 49 24 

 

 

 
 

 

Situaţia înscrierilor la grade didactice şi sesiuni de susţinere 

 

Definitivat Gradul II Gradul I 

IC1- 

sesiunea2022 

IC2 

Sesiunea2022 

IC1 

sesiunea2020-2022 

IC2 

sesiunea2020-2022 

2 2 2 2 2 
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Participarea cadrelor didactice la  cursuri de formare continuă şi perfecţionare în anul şcolar 

2020-2021 

 

WEBINARII 

 

 

DENUMIRE 

PARTICI-

PANŢI 

Prezentarea platformei GSuite for Education; Prezentarea Google Meet ca 

instrument de organizare a videoconferințelor cu elevii. – 21 septembrie 2020, 

ora 15:00 

Prezentarea aplicațiilor GSuite for Education: Classroom, Drive – 21 

septembrie 2020, ora 16:30- organizator CCD Cluj 

Toate 

cadrele 

didactice 

 

„Sfaturi practice pentru profesori: predarea online și în clasă” – Instruirea 

mozaLearn ICT 28 octombrie 2020 – facilitat de Mozaik Education 

1 

 

„Practica utilizării G Suite în activitatea didactică”, organizat de Institutul 

de Formare Continuă – 6 noiembrie 2020 

 

3 

„Foi de lucru interactive în Wizer.me”, organizat de Institutul de Formare 

Continuă 

1 

„Provocările educației online: cyberbullying-ul”, organizat în cadrul 

proiectului POCU 104571 – 16 februarie 2021 

2 

„Completarea planului de servicii individualizat pentru copii cu cerințe 

educaționale special”, organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Sibiu – 24 februarie 2021 

2 

„Vocea ta contează”, organizat de organizația Vocea ta Contează – 15 aprilie 

2021 

2 

„Gestionarea conflictului de tip bullying în sala de clasă” , organizat de 

PATRIR– 8 mai 2021 

2 

„Adservio pentru Profesori, Manageri, Specialiști și Experți din ISJ, MEC și 

Administrația locală” organizat și desfășurat de Casa Corpului Didactic Cluj în 

data de 27 august 2020; 

2 

„Evaluare logopedică” organizat de Georgiana Ungureanu de la clinica Priority-

clinic; 

3 

„ Strategii de bază în stimularea limbajului” 2 

„ Procesul Terapeutic. Prevenție, Recomandări, Proceduri.- organizat de 

ASTTLR Cluj 

4 

„ Clasa de acasă”- instrumente și aplicații online pentru activitățile de învățare”- 

organizat de CCD Dolj și asociația EduFor Craiova 

1 

„ Tehnologie, Inovare sau Creativitate- organizat de EDUMNC 1 

 

 

http://r.sib.mozaik.info.hu/tr/cl/a94EjaKRxz38vITXgTagyUH1K7ilL-DeBzwJQFehAPOCr1Odm2xC9VVDlSpymDfqSqwQc9mN5osWthoPBXPdRNXhGE-tzkYcV8djDQ0x5-obADP1i9TM3ODD5d5tQRpjk00DWD0uwV964UP9hzE0oGQFSStj8kbvK_w_C_P__FpBja_oGqp3M_Sto-U7Ide1t_O6FlToK6z9xJQWqhpMDHUS
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SIMPOZIOANE 

 

 

DENUMIRE 

PARTICI- 

PANŢI 

• Simpozion european on line „ MESERIA TE FACE UTIL ȘI 

RESPECTAT”- organizat de Liceul Tehnologic Costești- jud Argeș 

1 

 

• Simpozion național „ Copiii prietenii pădurii” – organizat de CSEI C-tin 

Pufan Vaslui, ISJ Vaslui, CCD Vaslui, CJRAE Vaslui- 03.06.2021- 

participare cu lucrare- „ Proiectul educațional „ Ne jucăm și reciclăm”- 

2 

 

 

 

CONFERINŢE 

 

 

DENUMIRE 

PARTICI-

PANŢI 

• Conferința Națională- „ Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare – 

Resurse Materiale și Virtuale-Organizată de ASTTLR Cluj și UBB Cluj 

5 

 

• Conferința națională cu participare internațională : TULBURĂRILE DE 

DEZVOLTARE: VORBIRE- LIMBAJ- ACHIZIȚII ȘCOLARE- 

organizată de ASTTLR Cluj și UBB Cluj 

5 

 

• Conferința ”Omul din spatele unui profesor. Ghiozdan pentru 

semestrul II”, organizat de Asociația PlaYouth – 20 februarie 2021 

2 

 

• Conferința Națională- „ O ȘANSĂ PENTRU COPIII CU CES”-

organizator- Centrul de Excelență Eurotrading- participare cu lucrare: „ 

Metode și tehnici utilizate în evaluarea competențelor auditiv verbale ale 

copiilor cu dizabilitate auditivă 

1 

 

• Conferința Națională cu participare internațională- „ Educația Specială 

în Pandemie”- organizator Departamentul de Psihopedagogie Specială, 

UBB Cluj 

1 

 

• Conferința națională „ Drag de carte”-  03.06.2021 organizator CCD 

București 

1 

 

• Conferinta ,,Omul din spatele unui profesor.Ghiozdan pentru semestrul 

II” organizat de Asociatia PlaYouth- 20.02.2021 

1 

 

• Conferinta internatională ,,Educație timpurie online si offline”, 

eveniment organizat in colaborare cu Asociatia obsteasca central de  

reabilitare si integrare sociala a copiilor cu dizabilitati de intellect 

cultum. 

1 

• Conferința -Educația digitală și provocările secolului XXI- Cum 1 
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gestionăm învățarea în mediul virtual?- organizat de Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din 

Oradea 

• Conferința- Procesul terapeutic:Prevenție-Recomandări-Proceduri- 

organizată de ASTTLR Cluj-Napoca, UBB CLUJ, Departamentul de 

Psihopedagogie Specială Cluj-  

2 

• Conferința Națională cu participare internațională ”Educarea persoanelor 

cu dizabilități multiple și dizabilitate vizuală”organizată de UBB Cluj-

Napoca, Departamentul de Psihopedagie Specială-  

2 

• Conferința Internațională ”Integrarea copiilor cu CES în învățământul de 

masă”- MASA ROTUNDĂ ”PROVOCAREA EGALITĂȚII DE 

ȘANSE ÎN EDUCAȚIE”- organizat de Centrul de Excelență 

Eurotrading-  

1 

• Conferința Națională ”Elevul – Oglinda învățătorului”organizată de 

EduLand Digital Learning SRL 

1 

 

 

ACTIVITATE METODICĂ 

 

 

DENUMIRE 

PARTICI-

PANŢI 

- Repere metodice privind organizarea activităților educativ 

recuperatorii pentru copiii cu CES, în contextul actual- organizat de 

CCD Cluj 

Formatori:4 

Participanţi:
9 

- Activitate metodică cu responsabilii de formare continuă, organizat de 

CCD Cluj 

1 

 

 

 

CURSURI DE FORMARE 

 

 

DENUMIRE 

PARTICI-

PANŢI 

Metodica predării, învățării și evaluării în context online- „ Utilizarea Gsuite 

for Education”-organizator CCD Cluj 

toțí 

 

G-Suite for Education- Classroom, Drive, Google Meeat  toți 

 

Modul de specialitate- Limbaj mimico-gestual  18 

 

Activitate de formare și perfecționare susținută on-line- „ Creează animații și 

video-uri de impact pentru elevii tăi” –organizator SC SELLification SRL  

1 

 

Activitate de formare și perfecționare susținută on-line cu titlul:„Excelența în 2 
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cariera de dascăl” –organizator SC SELLification SRL   

Curs de formator –organizator SC COMARGO SRL Cluj-Napoca  1 

 

Curs de formare- „ Cum începem lucrul în Gsuite pentru Educație” –

organizator Institutul de formare continuă din Chișinău- Republica Moldova  

1 

 

Activitate de formare și perfecționare on-line –„ Cum devenim mentori pentru 

elevii noștri” –organizator SC SELLification SRL   

 

1 

 

Curs- „ Investigarea și corecția posturală- succesul tratamentului” organizat de 

Sănătate cu OZON, Liamed Brașov 

1 

 

 

Curs- „ Diagnosticarea și tratamentul atitudinilor postural vicioase. Evaluare 

și corectare. Organizat de CRON Phoenix 

1 

Curs- „ Google Classroom”- organizat de ASQ 2 

Profesor în on-line- organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 1 

Activitate de formare și perfecționare „ Cum să susții o lecție de nota 10”- 

organizat de SC SELLification SRL   

1 

Activitate de formare și perfecționare- „ Activități de învățare prin jocuri 

didactice”-organizat de SC SELLification SRL   

1 

Activitate de formare și perfecționare ” Inteligența emoționale în actul de 

predare”-organizat de SC SELLification SRL   

1 

Activitate de formare și perfecționare „ Tehnici de motivare a elevilor prin 

NLP”-organizat de SC SELLification SRL   

3 

Activitate de formare și perfecționare „ Elevul tău este un geniu”-organizat de 

SC SELLification SRL   

1 

Activitate de formare și perfecționare „ Vocea ta contează”-organizat de 

Organizația Vocea ta contează 

1 

Abilități pentru dezvoltare-LIONS QUEST-organizat de Lions Quest 3 

Program de formare avizat „ Repere metodica privind organizarea activităților 

educativ-recuperatorii online pentru copiii cu CES”-organizat de CCD Cluj 

13 

Curs de formare „ Abilități pentru adolescență! - organizat de Lions Quest 4 

Curs de formare- „ Creativ Teacher-organizat de Centrul Național de Training 

EDUEXPERT 

2 

Curs de formare- „ Material Didactic Inovativ pentru creșterea performanței 

grupului –clasă-organizat de Asociația Română pentru Cercetare și Inovație 

2 

Curs de formare- „ Ora digitală în învățământul special”-organizat de CCD 

Cluj 

1 

Curs de formare- „ Tulburări de voce- Evaluare și Intervenție”-organizat de 

ASTTLR Cluj 

1 

Braintelligente, umor și carismă în educație-organizat de Asociația Română 

pentru Cercetare și Inovație 

1 

Psihoterapie prin metoda hipnoză clinică, relaxare și terapie eriksoniană- 1 
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organizat de Asociația Română de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie 

Ericksoniană 

Program de formare continuă “Educație economico-financiară pentru 

profesori”, organizat de Institutul Bancar Român 

1 

 

 

PUBLICAȚII 

 

DENUMIRE 

Articole 

publicate 

Revista “Educarea copiilor cu cerinţe educative speciale”  

Nr. 24/2021 

 

14 

 

 

MASTERATE 

 

DENUMIRE 

PARTI-
CIPANȚI 

Terapia Limbajului şi Audiologie Educaţională organizat de UBB Cluj Catedra de 

Psihopedagogie Specială 

2  

 

 

Observaţii şi concluzii: 

 

O parte dintre cadrele didactice şi-au realizat perfecţionarea necesară în anii şcolari precedenţi 

prin obţinerea unor grade didactice, terminarea unor facultăţi, masterate, participarea la anumite 

cursuri de perfecţionare. 

 

Se recomandă: 

➢ mai mare atenţie formărilor cu credite transferabile, 

➢ consultarea de către toţi profesorii a ofertelor de cursuri de formare organizate de ISJ 

Cluj/CCD Cluj, CNFP, universităţi, 

➢ dovada absolvirii cursurilor se face cu documente oficiale (copii după diplome, adeverinte, 

atestate), 

➢ reflectarea cursurilor de formare în demersul didactic, 

➢ susţinerea cursurilor în afara şcolii constituie un impediment datorat suprapunerii orelor de 

curs cu cele de serviciu, de aceea ar trebui organizate mai multe cursuri de formare şi 

perfecţionare în cadrul şcolii, fapt care ar favoriza participarea unui număr mai mare de 

profesori la formarea continuă, 

➢ unele dintre cursuri nu sunt cuantificate în credite transferabile, ceea ce constituie un factor 

demotivant,  

➢ oferta de formare va trebui completată cu managementul proiectelor, 

➢ participarea pe rând la cursuri de formare şi perfecţionare continuă în vederea realizării celor 

90 de credite necesare în termen de 5 ani, 
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➢ stimularea cadrelor didactice prin plata diferenţiată, în funcţie de performanţele profesionale 

obţinute şi de implicarea fiecăruia în viaţa şcolii, soluţie aplicabilă ca urmare a procesului de 

descentralizare a învăţământului şi ca urmare a evaluării cadrelor didactice după noile 

criterii de performanţă, 

➢ ca toţi profesorii care sunt preocupaţi să-şi completeze studiile în vederea perfecţionării 

profesionale prin intermediul masteratului şi/sau doctoratului să beneficieze de anumite 

avantaje, cum ar fi orar flexibil, un număr mai redus de ore, o stimulare financiară. 
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2.3. Personal didactic auxiliar şi nedidactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul personalul 

didactic auxiliar: 31 

Numărul 

personalului  

nedidactic: 23 

Contabil şef 

Secretar şef 

Bibliotecar 

Administrator 

Instructor de educaţie 

Supraveghetor de noapte 

Infirmieră 

Asistent social 

Informatician 

 

 

Medic  

Asistent medical 

Portar 

Îngrijitor curăţenie  

Muncitor calificat 

Tehnician 

Magaziner 

Referent I 

Funcţionar 

Paznic 

          54 POSTURI 
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Trebuie menţionat de asemenea că întreg personalul angajat la Liceul tehnologic Special 

pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca – didactic, didactic auxiliar şi nedidactic – este calificat. 

Încadrarea pe posturi şi statul de funcţii se realizează integral conform legii şi există şi sunt 

actualizate toate documentele necesare managementului resurselor umane – cărţi de muncă, 

contracte de angajare, fişe ale posturilor şi fişe de evaluare a activităţii, dosare personale etc. 

 

Analiza SWOT -domeniul Resurse umane 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Personalul calificat 100% și participarea unui 

număr mare de profesori la cursurile de formare 

continuă şi perfecţionare prin grade didactice, la 

programe educaţionale europene : Erasmus+, 

POSDRU, POCU 

- Climatul educaţional deschis, stimulativ, datorat 

relaţiilor interpersonale (profesor-elev, profesor-

părinţi, profesor-profesor) existente 

- Rezultate bune la concursurile şcolare judeţene, 

naţionale şi internaţionale. 

- Părinţi implicaţi în recuperarea auditiv-verbală 

timpurie a copilului  

- Numărul mare de  profesori suplinitori, 

datorită imposibilităţii propunerii unor catedre 

la titularizare, precum şi fluctuaţie mare a 

acestora. 

- Lipsa de flexibilitate și motivație a unor cadre 

didactice 

- persistența predării conservatoriste la unii 

profesori și neimplicarea acestora în proiecte 

europene. 

- Lipsa competențelor de comunicare în LMG 

pentru unele cadre didactice,  

- Lipsa cursului de educație specială pentru 

unele cadre didactice de specialitate  

- Slaba implicare a părinţilor în problemele 

şcolii 

- Insuficienta pregătire a cadrelor didcatice în 

utilizarea tehnologiilor digitale și a strategiilor 

de predare online adaptate dizabilității auditive  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Varietatea cursurilor de formare și întâlnirile 

frecvente dintre cadrele didactice favorizează 

împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului şi o comunicare mai bună. 

- Creşterea numărului de ofertanţi şi programe de 

formare pentru dezvoltarea personală şi 

profesională. 

- Implicarea redusă a  familiei în activitatea 

şcolară.  

- Lipsa perspectivei clare asupra viitorului 

pentru elevi și familiile lor, datorită 

permamnentelor efecte sociale 

- Plasarea copiilor în grija persoanelor fară 

autoritate în fenomenul migrării părinților la 

muncă în străinătate 
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III.1.3. Resurse materiale şi financiare 

 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca cuprinde două corpuri de 

clădire, unul situat pe str. Dorobanților nr. 40 și unul situat pe str. Dorobanților nr. 46. 

 

Instituția dispune de :  

• Săli de clasă adaptate deficienţei -24  

• Cabinet de audiologie şi psihodiagnoză -2 

• Cabinete de terapii, logopedie   -11 

• Sală de stimulare multisenzorială- 1 

• Bibliotecă cu sală de lectură - 1 

• Sală de arte şi meserii -1 

• Sală de sport - 1 

• Sală de calculatoare, sală AEL- 2 

• Atelier de tâmplărie - 1 

• Laborator de reparaţii aparate auditive şi confecţionare olive -1 

• Cabinete medicale -2 

• Cantină  -1 

• Dormitoare  -42 

 

Starea clădirilor :   

o Condițiile igienico-sanitare de funcționare sunt îndeplinite  

o Clădirea este veche, însă s-au efectuat lucrări de întreținere și modernizare 

o Mobilierul școlar este adaptat specificului dizabilității și vârstei elevilor 

o S-au amplasat sisteme de securitate la intrare 

o Unele săli de clasă sunt supraîncărcate 

o Sălile de clasă, cabinetele de terapii, atelierele și laboratoarele sunt  dotate cu tehnică 

modernă,  

o Atelierele pentru pregătirea practică sunt parțial dotate cu aparate moderne pentru 

pregatirea practica a elevilor de liceu 

o Biblioteca dispunde  de o sală de lectură foarte mică  

o În anul 2021 a fost dată în folosință clădirea nouă- internat cu cantină care conține: 

▪ 150 locuri de cazare,  

▪ 170 locuri de servire a mesei 

▪ bucătărie 

▪ săli de recreere 

▪ cabinete medicale  

▪ spălătorie, uscătorie 

o Dormitoarele din internat corespund standardelor de calitate 

o Cantina corespunde standardelor de calitate 
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Analiza SWOT -  Resurse materiale și financiare 

 

 

 

 

III.1.4. Proiecte și parteneriate 

 

4.1 Cooperare internațională  

 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca are  

experienţă bogată în derularea de   proiecte  şi  programe  educative naționale și 

internaționale în parteneriat cu intituții din țară și din străinătate. 

Liceul este membru al Reţelei Europene HIPEN – Hearing Impairment 

Professionals European Network HIPEN, reţea compusă din organizaţii 

europene care asigură servicii pentru persoane cu deficienţe de auz, servicii de 

tip reabilitare, educaţie, angajare, pregătire profesională, cercetare. 

 În cadrul HIPEN, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz are calitate de 

membru-fondator, la Cluj-Napoca fiind semnat acordul de colaborare, document cu valoare de 

statut “Memorandum of Understanding”.  

HIPEN are ca scop dezvoltarea şi promovarea activităţilor menite să îmbunătăţească 

situaţia persoanelor cu deficienţe de auz. Membrii HIPEN din 9 ţări europene, cooperează 

permanent, în spaţiul european, pentru a promova aceste activităţi. Activitatea membrilor network-

ului este concretizată în implementarea unor serii de proiecte din cadrul programelor europene 

Tineret în Acţiune, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus+ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Şcoala dispune de săli de clasă moderne, 

renovate, adaptate specificului deficienţei de auz, 

de laboratoare şi cabinete pentru terapii specifice 

de compensare, de o bibliotecă, o sală de arte, 

două săli de sport și o capelă a liceului 

- Şcoala dispune de internat cu cantină proprie, 

dat în folosință în anul 2021. 

- Școala este dotată cu dispozitive specifice de 

evaluare si de realibitare auditivă  

- Școala dispune de fonduri băneşti extrabugetare 

(sponsorizări).    

- Insuficienta dotare a laboratoarelor pentru 

disciplinele tehnice şi de specialitate cu tehnică 

modernă, pentru pregătirea practică a elevilor 

de liceu 

- Spații auxiliare neadecvate numărului de elevi 

- Lipsa unui teren de sport 

- Insuficienta preocupare pentru conştientizarea 

elevilor spre păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 

şcolare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Descentralizarea şi autonomia instituţională 

- Implicarea agenților economici prin sponsorizări 

sau amenajarea unor spații 

- Existenţa proiectelor europene/naționale 

- Uzura morală a dotărilor existente, din cauza 

ritmului accelerat al schimbărilor tehnologice 

- Întârzieri birocratice în alocarea unor fonduri 

pentru diferite achiziții sau lucrări. 
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Principalele proiecte europene derulate în perioada 2016 - 2021 care au contribuit la creșterea 

calității educației în cadrul instituției prin transferul de bune practici sunt:  

 

❖ Proiect Erasmus+ KA1 – ACCESIBILITATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN 

LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (1.10.2017 - 30 .09.2019); 

❖ Proiect Erasmus+  Junior HIPEN - ISTORIA UNEȘTE TINERI EUROPENI 

KA1_KA105_A_4.06_PL_SOURCE ( 01.09.2017-28.02.2018);OURCE 

❖ Proiectul OPEN SIGN, SOCIO-EDUCATIONALE-MAGAZINE FOR EUROPEAN 

DEAF CHILDREN, Nr. de referință: 2017-1-FR01-KA201-037433 (1.10.2017- 

31.12.2019) ; 

❖ Mobilități ale profesorilor întâlnire de lucru a membrilor HIPEN (Hearing Impairment 

Professionnal European Network) (16-19 octombrie 2017; Iunie 2020, Septembrie 2020, 

Octombrie 2020, Decembrie 2020 – on-line); 

 

❖ Proiectul Erasmus+ KA-1 "UNDERSTANDING THE DIVERSITY BEHIND 

UNSPOKEN WORDS" - UNSPOKEN Project, 2018-2-RO01-KA105-049870 Youth 

Mobility (1.10.2018 – 30.06.2019); 

❖ Proiect Erasmus+ , KA2 - CEREBRAL HEARING IMPAIRMENT ( CHI) Cooperation 

for innovation and the exchange of good practices, Proiect nr.: 2019-1-FR01-KA202-

062308; KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training (01-09-2019- 

2022); 

❖ Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE ÎMPREUNĂ VOM REUȘI, proiect nr. 

345 / SGL / RII/) 01.10.2018, (2018 - 2022); 

❖ Proiectul Erasmus +, MEDIA+ APPROACH TO ACCESS TO COMMUNICATION AND 

LANGUAGE, proiect nr. 2019-1-FR01-KA202-063197 (1.09.2019 – 31.08.2022); 

❖ Proiect DEAF DIGITAL PLATFORM  ( ADAPT); KA2 - Cooperation for innovation and 

the exchange of good practices, KA201 - Strategic Partnerships for school education, 

Proiect nr.: 2020-1-EL01-KA204-078818 (2020 - 2022); 

 

4.2 Proiecte și parteneriate naționale (an școlar 2020-2021)  

 

Anual, instituția este implicată în parteneriate pentru derularea unor proiecte naționale, dar 

și în organizarea de concursuri la nivel internațional, național, interjudețean/regional, județean, 

local: 
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PARTENERIATE (an școlar 2020-2021) 

 

❖ Nume proiect: Cercul  “ Let’s Speak Better“ 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”- American Corner  în cadrul proiectului cultural-

educativ ROSE și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Prof. psihopedagog Ursache Lăcrămioara 

                         Reprezentanții Secției American Corner 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: online activități Platforma G Suite 

Grup ţintă: elevii cu dizabilităţi auditive din clasele a XI a și a XII a 

Obiective generale: Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză, în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat 

 

❖ Nume proiect: “ Let’s Discover the story“ 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”- American Corner  în cadrul proiectului cultural-

educativ ROSE și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Prof. psihopedagog Ursache Lăcrămioara 

                         Reprezentanții Secției American Corner 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: online activități Platforma G Suite 

Grup ţintă: elevii cu dizabilităţi auditive/asociate din clasele I-VIII 

Obiective generale: Derularea activităţilor cultural-educative prevăzute în cadrul proiectului „Let’s 

Discover the Story” şi a promovării şi valorificării colecţiilor de carte, a serviciilor şi facilităţilor 

oferite de bibliotecă.  

 

❖ Nume proiect: Plan local de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și 

personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 

Parteneri: Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de 

Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Director Dunca Nicoleta Maria  

                        Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Cluj 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: online activități Platforma G Suite 

Grup ţintă: elevii cu dizabilităţi auditive 

Obiective generale: Aplicarea planului local de acțiune 2020-2021 

 

❖ Nume proiect: Acord de parteneriat educativ cu Asociaţia NID  

Parteneri: Asociaţia NID și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Prof. Zoe Piontchevici 

                        Preşedinte Irinel Lucia Oltean                         

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: online  
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Grup ţintă: elevii cu dizabilităţi auditive 

Obiective generale: Susţinerea financiară a unor activităţi educative extracuricculare şi extraşcolare 

desfăşurate de profesorii şi elevii Liceului Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-

Napoca  

Dezvoltarea de noi metode de educaţie non-formală, în scopul instruirii elevilor deficienţi de auz 

 

❖ Nume proiect: Acord de parteneriat cu ANIALMG și Asociația Vedem Just 

Parteneri: Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG) și 

Asociația Vedem Just , program start ONG, lansat de Kaufland România și Liceul Tehnologic 

Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Prof. Zoe Piontchevici 

                        Președinte Bogdan Gelu Dumitru                 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: online  

Grup ţintă: cadre didactice  

Obiective generale: Colaborarea în vederea promovării resursei digitale ” Educație juridică în limba 

semnelor”  

 

❖ Nume proiect: Acord de parteneriat cu ANIALMG 

Parteneri: Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG) și 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Președinte Bogdan Gelu Dumitru  

                        Dir. Prof. Dunca Nicoleta Maria 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: online  

Grup ţintă: elevii cu dizabilități auditive  

Obiective generale: Colaborarea în vederea promovării proiectului ”Manual de Limba Semnelor 

Române pt elevii cu deficiențe de auz”, realizat de ANIALMG în cadrul programului ” Lumea prin 

culoare și sunet-ed..2019”organizat și finanțat de Fundația ORANGE.Colaborarea în vederea 

promovării resursei digitale ” Educație juridică în limba semnelor”  

 

❖ Nume proiect: Contract de voluntariat  

Parteneri: Dr. ORL Mihai Coman Diana din Cluj-Napoca și Liceul Tehnologic Special pentru 

Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Dunca Nicoleta Maria  

                        Dr. ORL Mihai Coman Diana  

                        Borza Mihaela 

                        Chira Dorina 

                        Petruța Raluca 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: fizic  

Grup ţintă: elevii cu dizabilități auditive  

Obiective generale: Consultații de specialitate gratuite elevii deficienți de auz 

 



 
 

 

 

60 

 

❖ Nume proiect: Acord de parteneriat  ” DE LA CUNOAȘTERE LA REFLEXIVITATE” 

Parteneri: CSEI Mediaș ” De la cunoaștere la reflexivitate” și Liceul Tehnologic Special pentru 

Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Zoe Piontchevici 

                         Dir. Romilă Daniela 

                         Prof. Coca Mihaela 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: Online Platforma G Suite 

Grup ţintă: Elevii cu dizabilități/ tulburări de învățare integrați în școlile de masă  

Obiective generale: Stimularea schimbului de practici între cadrele didactice care lucrează cu elevi 

cu dizabilități integrați în învățământul special și în cel public 

 

❖ Nume proiect: Acord de parteneriat  cu Asociația Cultural Științifică Pleiadis Iași  

Parteneri: Asociația Cultural Științifică Pleiadis Iași CSEI Mediaș ” De la cunoaștere la 

reflexivitate” și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Dunca Nicoleta  

                        Președinte Elena Daniela Dorin 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: Online Platforma G Suite 

Grup ţintă: Elevii cu dizabilități/ tulburări de învățare integrați în școlile de masă  

Obiective generale: Atragerea copiilor și tinerilor în activități cu caracter extrașcolar 

                                 Încurajarea competiției și performanței 

                                 Valorificarea cunoțtințelor partiipanților la concursul internațional ” Copilăria 

de-a lungul Anotimpurilor” 

                                 Educarea, înțelegerea, aprecierea, promovareaartelor de orice fel și a gustului 

estetic 

                                 Îmbunătățirea capacității de comunicare, socializare și a înțelegerii artelor în 

condiții de expunere a lucrărilor 

 

❖ Nume proiect: Acord de Parteneriat cu CSEI nr. 3 Reghin  

Parteneri: CSEI nr. 3 Reghin și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Dunca Nicoleta Maria 

                        Dir.Socol Ioan 

                        Prof. coord. Moldovan Camelia 

                        Cota Cristina Anca 

                        Andrieș Violeta Maria 

                        Jucan Iulia-Călina 

                        Giurgiu Andreea  

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: Online Platforma G Suite 

Grup ţintă: Elevii din școala publică și cu dizabilități auditive din ciclul primar 

Obiective generale: Derularea proiectului ” Lumea Magică a formelor geometrice” ed. A IV a 

CAER 2020 la nr. 1193 
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❖ Nume proiect: Acord de Parteneriat cu CSEI nr. 3 Reghin  

Parteneri: CSEI nr. 3 și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Dunca Nicoleta Maria 

                        Dir.Socol Ioan 

                        Prof. coord. Moldovan Camelia 

                        Cota Cristina Anca 

                        Creți Adrian 

                        Andrieș Violeta Maria 

                        Jucan Iulia-Călina  

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: Online Platforma G Suite 

Grup ţintă: Elevii din școala publică și cu dizabilități auditive din ciclul primar 

Obiective generale: Derularea proiectului ” Copii Speciali - Într-o lume reală” ed. A V a 

CAER 2020 la nr. 1196 

 

❖ Nume proiect: Acord de Parteneriat cu Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca 

Parteneri : Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și Liceul Tehnologic Special pentru 

Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Zoe Piontchevici 

Rector prof.univ.dr. Moraru Radu Marcel 

Dir. DSPP Conf.univ.dr. Toșa Ecaterina 

Conf.univ.dr. Gorcea Mihaela 

Mentor prof.coord. Irinel Lucia Oltean  

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: fizică/ Online Platforma G Suite 

Grup ţintă: Studenții anului III  de la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și elevii cu 

dizabilități auditive din ciclul primar 

Obiective generale: Deprinderea studenților practicanți cu abilitățile de predare și desfășurare a 

activităților specifice disciplinei ED.PLASTICĂ, în vederea eventualei angajări la finalizarea 

studiilor superioare în sistemul de înv. 

 

❖ Nume proiect : Protocol de colaborare cu CSEI ”C-TIN Pufan” Vaslui  

Parteneri : CSEI ”C-TIN Pufan” VasluI și Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-

Napoca 

Coordonatori : Dir. Dunca Nicoleta Maria 

                        Dir. Solomon Margareta 

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare:  Online  

Grup ţintă: Studenții anului III  de la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și elevii cu 

dizabilități auditive din ciclul primar 

Obiective generale: Realizarea proiectului școlar educațional ” Copiii –prietenii pădurii!” 
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❖ Nume proiect : Protocol de colaborare cu Liceul Teoretic Creștin ” PRO Deo” Cluj-

Napoca  

Parteneri : Liceul Teoretic Creștin ” PRO Deo”Cluj-Napoca CSEI ”C-TIN Pufan” VasluI și Liceul 

Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Coordonatori : Dir. Dunca Nicoleta Maria 

                        Dir. Caraman Maximilian  

                        Prof. coord. Dohotaru Cristina  

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare:  cu prezență fizică/online 

Grup ţintă: Elevii cu hipoacuzie din școala noastră și de la Liceul Teoretic Creștin ” PRO Deo” 

Cluj-Napoca  

Obiective generale: Facilitarea integrării copiilor cu hipoacuzie care învață la Liceul Teoretic 

Creștin ” PRO Deo”Cluj-Napoca  

Conștientizarea factorilor implicați în educație cu privire la problematica hipoacuziei  

 

❖ Nume proiect: Proiect ROSE, Subproiect ”ÎMPREUNĂ VOM REUȘI”, Cerc școlar „Let’s 

speak better !” 

Parteneri : Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Secția American Cluj-Napoca  

Coordonatori : Prof. Ursache Lăcrămioara 

                         Dodu Georgeta, secția American Corner  

Data/Perioada/Durata: An școlar 2020-2021 

Locul de desfăşurare: online 

Grup ţintă: Elevii cu dizabilități auditive din clasele XI-XII   

Obiectiv general: Consolidarea competenţelor de comunicare în limba engleză, prin intermediul 

activităților nonformale, în vederea vederea îmbunătățirii performanței la examenul de bacalaureat a 

elevilor deficienți de auz, după cum urmează. 

                                 

 

CONCURSURI  (an școlar 2020-2021) 

 

❖ Nume proiect: Concursul internaţional artistic „POVESTE ÎN ACUARELĂ” C.A.E.N. 52 

/ 2020 coordonat de Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj- Napoca 

Ediţiile a XII-a (2020) și a XIII-a (2021) ale concursului artistic internațional s-au axat pe tema 

plastică „Călătorie în lumea imaginară”. Ambele ediții au fost jurizate concomitant în anul 2021. 

Pretextul plastic pentru crearea compoziției de către artiștii acestor ediții a fost redarea unui 

personaj literar sau a unei scene/secvențe din textul literar. 

Coordonator: Oltean Irinel 

Domeniul: artistico-plastic 

Parteneri: Asoc. Nid pentru Copii Deficienţi de Auz, Asoc. Derzelas  

Data/Perioada/Durata: 15 ianuarie – 15 iulie 2021 

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din 523 de elevi şi preşcolari deficienţi şi valizi din ţară 

şi din străinătate, coordonați de 110 de profesori. Au fost jurizate lucrări din China, Bangladesh, 
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India, Pakistan, Malaysia, Australia, California, Ungaria, Letonia, Norvegia, Marea Britanie, Dubai. 

Din România s-au înscris în concurs elevi şi profesori din municipiul Bucureşti şi din 7 judeţe: Cluj, 

Argeș, Dolj, Gorj, Bistrița-Năsăud, Craiova, Botoșani. 

Obiectivul general al întregului proiect a rămas același: realizarea de activităţi extracurriculare, ca 

modalitate complementară de participare activă a tinerilor în comunitate, creşterea calităţii 

procesului educaţional prin demersuri didactice interdisciplinare, condiţii egale, echitabile de acces 

la educaţie pentru elevii cu dizabilităţi, dezvoltarea potenţialului creator al elevilor. Credem că 

obiectivul general al acestui concurs a fost atins, ținuta lucrărilor în expoziție, originalitatea, 

creativitatea, responsabilitatea participanților de a nu copia de pe internet sau din alte surse atestă 

acest lucru.  

Proiectul a avut rezultate şi beneficii vizibile, dintre care amintesc: 523 de copii  s-au implicat în 

activităţi interdisciplinare - între aceştia, 121 au fost premiaţi (sub 25% dintre participanți, în 

conformitate cu regulamentul CAE), şi 110 de cadre didactice îndrumătoare și 48 de profesori 

coordonatori au primit recunoașterea muncii lor prin intermediul adeverințelor; echipa de proiect a 

realizat activităţile concursului în sistem online; prin activităţile interdisciplinare realizate s-a 

îmbunătăţit accesul la o educaţie de calitate pentru elevi şi profesori, s-au menținut parteneriatele 

educative între liceu şi alte unităţi de învăţământ şi instituţii de cultură şi artă, precum şi între liceu 

și ONG-uri și s-au creat noi relații între instituții de educație. 

Promovarea şi diseminarea proiectului a fost asigurată prin intermediul: expoziţiei virtuale a 

creaţiilor, al materialelor informative, prin publicarea unui articol în revista de specialitate, prin 

elaborarea unui comunicat de presă, prin încheierea proiectului cu raportul de activitate specific 

proiectelor CAEN. Expoziția poate fi vizitată la adresa: https://www.facebook.com/Liceul-

Tehnologic-Special-pentru-Deficienti-de-Auz-Cluj-Napoca. 

 

❖ Titlul activităţii:  CONCURS INTERDISCIPLINAR PENTRU ELEVII DEFICIENŢI DE 

AUZ – NIVEL LICEAL coordonat de Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz 

Cluj- Napoca 

        Concurs organizat la inițiativa școlii, a fost desfășurat în format fizic și face parte din cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar-ROSE, subproiect „Împreună vom reuși” (Acord 

grant 345/SGL/RII/1.10.2018). Proiect finanțat conform Acordului de Împrumut Nr. 8481-RO 

semnat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și 

ratificat prin Legea nr.234/2015). 

Domeniul: Științific / Tehnic 

Data/Perioada: iunie 2021    

Coordonator/i: Mocian Cristina, Dunca Nicoleta, Chira Dorina.  

Din comisia de organizare, supraveghere și evaluare a concursului, pe lângă profesorii coordonatori,  

au mai facut parte următoarele cadre didactice: Chirteș Gabriela, Ruști Georgeta,  Siminic Adriana, 

Sabău Adelina, Ștefan Raluca, Bojan Cristina, Martin Emilia, Neagu  Camelia.  

Grup ţintă: 44 de elevi din clasele IX-XII 

Parteneri: Asociația NID pentru Deficienți de Auz 

Obiective:  

• Promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de formare şi dezvoltare a unor competenţe 

funcţionale ale elevilor; 
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• Dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii de a desfăşura activităţi cu caracter 

interdisciplinar;  

• Consolidarea competenţelor necesare susţinerii şi promovării Examenului de Bacalaureat; 

• Realizarea unor schimburi de experienţă eficiente atât între elevi şi cadre didactice, cât şi 

între cadrele didactice implicate. 

 

 

❖ Concursul ”NE JUCĂM ȘI RECICLĂM” 

Domeniul: Ecologie și protecția mediului 

Data/Perioada: mai-iunie  2021    

Coordonator/i: prof. Chira Dorina, prof. Dunca Nicoleta  

Grup ţintă: preșcolari, elevi de la nivelul primar, nivelul gimnazial și nivelul liceal  de la Liceul 

Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, Cluj-Napoca 

Obiective:  

-Formarea competențelor, atitudinilor și valorilor necesare pentru utilizarea eficientă a resurselor 

pământului; 

-Valorificarea resurselor educaționale adaptate elevilor cu dizabilități auditive elaborate în  

Proiectul Erasmus+ ”OPEN-SIGN, Socio-Educational E-magazine for European Deaf Children” 

(www.opensign.eu).  

-Dezvoltarea creativității prin reutilizarea deșeurilor menajere ca material pentru confecționare de 

jucării/jocuri; 

Participanţi: 20 de elevi din clasa  Pregătitoare A, clasa I-a, clasa a II-a A, clasa a III-a A, clasa a 

III-a CSFRT,   clasa a III-a B, clasa a IV-a , 11 cadre didactice care au pregătit elevii participanți la 

concurs  

Au fost acordate 2 premii I, 2 premii II, 2 premii III și 8 mențiuni. 

  

Impactul activităţile desfăşurate au demonstrat aspecte pozitive atât asupra cadrelor 

didactice participante cât şi asupra educabililor care au răspuns foarte bine noilor metode şi 

alternative de educaţie sau noilor informaţii dobândite în urma formării cadrelor didactice. 

Impactul pozitiv s-a demonstrat şi în cadrul diseminărilor de proiecte realizate în ariile 

curriculare / consiliile profesorale, conferințele şi simpozioanele la care au participat cadrele 

didactice formate prin programe educaţionale. 

Măsuri/propuneri de îmbunătăţire a activităţii - constau în stabilirea unor repere 

fundamentale şi globale utilizate de cadrele didactice în activitatea lor începând cu intervenţia 

timpurie şi terminând cu cel mai înalt nivel educaţional, precum şi realizarea unor auxiliare 

didactice şi minighiduri de bune practici care să vină în ajutorul tuturor cadrelor didactice 

interesate. 

 

 

3.Proiecte, programe, olimpiade/concursuri (propuse, organizate şi desfăşurate la nivel 

local/judeţean/regional/naţional (trecute în calendarele ISJ (cele locale şi judeţene)/MEN (cele 

regionale şi naţionale) şi cuprinse în planul managerial al fiecărui inspector şcolar)  

 

http://www.opensign.eu/
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❖ CONCURS INTERNAŢIONAL COPILĂRIA DE-A LUNGUL ANOTIMPURILOR 

2021 

organizat de ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ PLEIADIS, IAŞI (concurs on-line) 

Domeniul: Cultural-artistice/(literatură,  teatru, arte vizuale, dans, muzică, folclor, tradiții, 

obiceiuri);  

Data/Perioada: mai – august 2021   

Coordonator:  Coca Mihaela, profesor psihopedagog  

Grup ţintă: 2 elevi 

Obiective: 

- Atragerea copiilor și tinerilor în participarea la activități cu caracter extrașcolar. 

- Încurajarea competiției și performanței. 

- Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la concursul internaţional, sintetizarea şi 

promovarea performanţelor cultural - artistice generate de lucrările prezentate.  

- Educarea, înţelegerea, aprecierea, promovarea artelor de orice fel și a gustului estetic. 

- Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi a înţelegerii artelor în condiţii de 

expunere obişnuite a lucrărilor 

 

 

❖ CONCURS NAȚIONAL  ”COPIII, PRIETENII PĂDURII” organizat în cadrul 

SIMPOZIONULUI NAȚIONAL ”COPIII, PRIETENII PĂDURII”, concurs organizat la 

inițiativa CSEI ”C-TIN PUFAN” din Vaslui, în parteneriat cu ISJ VASLUI, CCD VASLUI, 

CJRAE VASLUI, Garda Nțională de Mediu- Comisariatul Județean Vaslui (on-line). 

Domeniul: Ecologie și protecția mediului 

Data/Perioada: -aprilie-iunie  2021    

Coordonator/i: Chira Dorina 

Grup ţintă: 20 elevii de la nivelul primar ( participanți la concurs), cadrele  didactice (participante la 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL ”COPIII, PRIETENII PĂDURII”) 

Obiective:  

-formarea și dezvoltarea unui set de valori  și sentimente specifice unei conduite civice cu valori 

ecologice 

-descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor artistice și plastice 

Rezultate: cei 20 de elevi participanți au obținut:  

- Premiul I – 7 elevi 

- Premiul II – 8 elevi 

- Premiul III - 3 elevi 

- Mențiune -2 elevi 

❖ CONCURSUL- COPII SPECIALI ÎNTR-O LUME REALĂ, organizată de C.S.E.I. NR. 3 

REGHIN 

Domeniul: Cultural-artistice/(literatură,  teatru, arte vizuale, dans, muzică, folclor, tradiții, 

obiceiuri);  

Data/Perioada: 4.06.2021   

Coordonator: Prof.  Andrieş Violeta Maria, Jucan Iulia 

Grup ţintă: 4 elevi. 
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Obiective: Dezvoltare creativităţii, a simţului estetic şi creativ; 

                   Familiarizarea elevelor cu participarea la concursuri; 

Descrierea pe scurt a activităţii: Am prezentat câteva date despre concurs, depre condiţiile de 

participare. Elevele au ales o temă preferată şi au realizat lucrările pentru participarea la concurs. 

Elevele au participat cu interes la activitate, au lucrat atent şi îngrijit. 

 

❖ LUMEA MAGICĂ A FORMER GEOMETRICE, organizat de C.S.E.I. NR.3 REGHIN 

Domeniul: Cultural-artistice/(literatură,  teatru, arte vizuale, dans, muzică, folclor, tradiții, 

obiceiuri);  

Data/Perioada: 11.06.2021   

Coordonatori: Prof. Andrieş Violeta Maria, Jucan Iulia 

Grup ţintă: 4 elevi.  

Obiective: Dezvoltare simţului estetic şi creativ; 

                   Stimularea creativităţii; 

Descrierea pe scurt a activităţii: Am reactualizat informaţiile referitoare la formele geometrice. 

Elevele au ales o temă preferată din cele prezentate (animale sau peisaj de vară realizate din forme 

geometrice) şi au realizat lucrările pentru participarea la concurs. Elevele au participat cu interes la 

activitate, au lucrat atent şi îngrijit. 

 

 

❖ FESTIVALUL NAŢIONAL DE TALENTE ARTISTICE „DESCOPĂR FRUMOSUL 

DIN MINE” ON-LINE, organizat de C.S.E.I. NR.1 TȂRGU-MUREŞ  

Domeniul: Cultural-artistic  

Data/Perioada: 22.06.2021   

Coordonatori: Prof.  Andrieş Violeta Maria 

Grup ţintă: două eleve. 

Obiective: Dezvoltare simtului estetic şi creativ; 

 

❖ Concursul național de creație artistică ZÂMBET DE COPIL ÎN ZBOR DE FLUTURI, 

ed. a V-a, 2021 (prezență fizică) organizat de Asociația culturală ,,Cartea, izvor de cultură” în 

parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj 

Domeniul: Cultural-artistic, literar 

Data/Perioada: 15.02 – 15.08. 2021  

Coordonatori: Prof. Grovu Andreea Raluca 

Grup ţintă: 27 beneficiari direcți 

Obiective: Dezvoltare simtului estetic şi creativ; 

Descrierea activităţilor: 

 

 

Impactul activităţilor desfăşurate: Cadrele didactice participante la aceste activităţi au 

realizat ulterior diseminări la nivelul şcolii şi la nivelul altor instituţii interesate, iar diseminările au 

avut un impact pozitiv reflectat atât în cariera didactică personală cât şi în formarea educabilului. 
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Analiza SWOT 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Formarea personalului didactic pentru 

întocmirea şi desfășurarea unor programe 

europene și atragerea de fonduri europene, în 

vederea participării la proiecte internaționale  

- Dezvoltarea de noi metode de educaţie non-

formală în mediul fizic și online, datorită 

participării la activitățile parteneriale.  

- Lipsa partenerilor sociali în organizarea 

stagiilor de practică a elevilor de liceu și prea 

puţine programe de orientară  şcolară şi 

profesională 

- Lipsa unui parteneriat real şcoală-familie 

- Insuficienta implicare a părinţilor elevilor cu 

performanţe şcolare în activităţile educative 

extrașcolare, extracurriculare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Relaţiile foarte bune și parteneriate cu ISJ, CJ, 

DGASPC, primăria, biserica, autorităţile 

sanitare, poliţia, cu ONG-uri și instituții culturale 

locale; 

- Sprijin instituţional şi financiar din partea 

autorităţii şi comunităţii locale 

- Slaba implicare a familiilor în activităţile 

şcolii, din cauza bugetului limitat al familiei 

sau ra esursaei de timp limitată  

- Instabilitate la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere. 

- Imposibilitatea realizării unor activități de 

exterior/interior (datorată situației create de 

COVID-19) 
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CAPITOLUL IV 
 

 

 

 

 

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școală cu tradiţie în Transilvania şi în România, ne 

propunem să oferim educație specializată la cele mai înalte 

standarde de calitate, prin învăţare centrată pe 

elev, curriculum adecvat şi adaptat necesităţilor individuale, 

în vederea dezvoltării și formării personalităţii, condiție 

esențială pentru integrarea socială, adaptarea la schimbarea 

continuă a societății şi egalizarea şanselor elevilor cu 

dizabilitate auditivă în comunitate. 
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CAPITOLUL V 

 

 

 

 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI- ȚINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-

Napoca asigură tuturor elevilor cu dizabilitate auditivă, 

învăţământ adaptat, inovator şi flexibil, un climat educaţional 

incluziv, posibilitatea însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor 

necesare unei viitoare profesii prin depăşirea dizabilităţii, în 

scopul atingerii nivelului optim de dezvoltare personală, al 

recuperării și integrării profesionale și sociale. 
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CAPITOLUL VI -PRINCIPALELE ASPECTELECARE NECESITĂ 

DEZVOLTARE (PRIORITĂŢI, OBIECTIVE, ŢINTE) 
 

Strategia dezvoltării instituționale a Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz 

Cluj-Napoca pentru următorii 5 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a 

problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT, pe de o parte, iar pe de altă parte vine 

în întâmpinarea nevoilor elevilor cu cerințe educaționale speciale, având în vedere: 

- Eficientizarea activității în ceeea ce privește educarea și reabilitarea auditiv-verbală a 

copiilor/elevilor cu dizabilități auditive și asociate în vederea incluziunii sociale; 

- Stimularea inovației, a responsabilității profesionale la nivelul cadrelor didactice, a 

elevilor, a conducerii intituției; 

- Creșterea relevanței ofertei educaționale prin corelarea atât cu nevoile beneficiarilor, cât 

și cu cerințele pieței muncii; 

- Consultarea/Implicarea comunității și a celorlalți beneficiari ai actului educativ în  

asigurarea calității serviciilor oferite  

Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt prezentate în continuare elementele de bază 

ale problemelor considerate prioritare la această dată şi ţintele strategice asociate. Formularea 

problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale domeniului), evidenţiază 

eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor slabe şi ameninţărilor 

care conturează problema asupra misiunii asumate.  

 

Problema 1. Inserţia profesională scăzută a absolvenţilor în profilul absolvit, lipsa 

posibilităților de continuare a studiilor. Elevii Liceului Tehnologic Special pentru Deficienţi de 

auz Cluj-Napoca care se înscriu la examenele de evaluare de final de ciclu obţin rezultate 

satisfacatoare la examenele de finalizare (75% dintre absolvenţii clasei a VIII-a au obţiut medii 

peste 5 la evaluarea naţională, 100% dintre absolvenţii de liceu au  obţinut certificatul profesional, 

21,42% dintre absolvenţi au promovat examenul de bacalaureat). Participarea elevilor cu 

dizabilităţide auz şi asociate la teste naţionale presupune un mare efort din partea elevilor pentru a 

recupera decalajele existente, prin urmare unii absolvenţi nu se înscriu la aceste examene. Lipsa 

ofertei de locuri de muncă din partea agenţilor economici pentru absolvenţii de liceu cu deficienţe 

de auz atrage după sine scăderea  motivaţiei inscrierii la examenele de bacalaureat. Analiza datelor 

cu privire la inserția pe piața muncii a absolvenţilor instituţiei a relevat faptul că ar fi nevoie de noi 

specializări pentru elevii din cadrul liceului. De asemenea, o bună colaborare cu agenții economici, 

corelată cu stagii de practică adecvate şi o pregătire teoretică corespunzătoare ar contribui la 

creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŢINTA  1. Creşterea  în următorii 4 ani cu 40% a inserției profesionale a 

absolvenților  prin adaptarea  ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii, autorizarea 

unei noi specializari/nivel de școlarizare postliceal. (Curriculum) 
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Problema 2. Existenţa unui număr mare de elevi care au rezultate scăzute la evaluări 

naționale;.  

 

 Majoritatea elevilor din cadrul instituţiei obţin rezultate şcolare satisfăcătoare, există elevi 

care reuşeşc să obţină rezultate bune şi foarte bune la examenele de final de ciclu. Insă, datorită  

gradelor deficitului auditiv şi dezvoltării cognitive specifice deficienţilor de auz, apare în unele 

cazuri limitarea  posibilităţii parcurgerii programelor şcolare din învăţămâtul de masă (obligatoriu 

pentru elevii cu deficienţe senzoriale). S-a constatat mai ales ritmul lent al reabilitării auditiv-

verbale la elevii care se înscriu după vârsta de 4 ani la grădiniţă şi care nu beneficiază de protezare 

auditivă precoce. De asemenea, se remarcă dificultăţi de predare a curriculum-ului obligatoriu de 

către cadrele didactice care predau discipline de specialitate la gimnaziu şi liceu. Limitarea efectelor 

dizabilităţii auditive este posibilă prin includerea timpurie a copiilor în programe de terapie auditiv-

verbală şi protezare corespunzătoare,  prin utilizarea programelor de intervenţie personalizată la 

vârste mici, prin programe remediale pe tot parcursul şcolarizării în condiţiile asigurării 

personalului didactic de specialitate. Dezvoltarea limbajului verbal şi a comunicării verbale cumulat 

cu dezvoltarea competenţelor academice constituie premise pentru reuşita integrării şcolare şi 

sociale a elevilor din cadrul instituţiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Problema 3. Tradiționalism în metodele și tehnicile de predare, evaluare în 

detrimentul metodelor interactive și a tehnologiilor multimedia 

 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca dispune de personal 

didactic calificat, toate cadrele didactice beneficiind de asemenea de formare de specialitate în 

domeniul educației speciale. Rezultatele cadrelor didactice sunt recunoscute și în activitățile pe care 

un număr important de cadre didactice le desfășoară în calitate de formatori, metodişti ISJ, mentori 

pentru studenții universităților clujene. Rezultatele obţinute de elevi la examenele naționale nu 

răspund însă aşteptărilor faţă de o resursă umană de înaltă calitate întrucât se constată existenţa în 

continuare a unui formalism/tradiţionalism pronunţat în metodele şi tehnicile utilizate la clasă în 

procesul de predare- învăţare şi evaluare. Abordarea formală şi tradiţionalistă se înregistrează de la 

nivelul proiectării curriculare (planificări, documente de catedră etc.) până la nivelul activităţilor 

 

ŢINTA 2.   Stimularea  performanțelor școlare prin creșterea cu 10% anual a 

numărului elevilor care obțin medii peste pragul minim de promovare la examenele 

naţionale. (Curriculum) 
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concrete în clasă. Astfel, accentul în procesul educaţional este pus în foarte multe cazuri pe predare 

şi nu pe învăţare activă, pe transmitere de informaţii şi nu pe formare şi exersare de competenţe. 

Abordarea didactică este în multe cazuri mono-disciplinară şi excesiv teoretizată. Activitatea 

diferenţiată individuală şi pe grupe, elaborarea de proiecte, evaluarea planificată şi prin tehnici 

variate etc. nu sunt metode cu o răspândire suficient de largă în activitatea tuturor cadrelor 

didactice. Abordarea tradiţionalistă a procesului didactic are în principal efecte asupra calităţii 

competenţelor formate la elevi  şi asupra abilitării lor pentru a învăţa pe parcursul întregii vieţi. A fi 

competent şi a avea capacitatea de a învăţa pe parcursul întregii vieţi, a ști să comunici efficient în 

condițiile impuse de dizabilitatea auditivă sunt condiţii esenţiale pentru inserţia socială și 

profesională a absolvenților.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 4. Uzura morală a dotărilor din clase/laboratoare și lipsa unui teren de sport; 

 

Şcoala dispune de săli de clasă moderne, renovate, adaptate specificului deficienţei de auz, 

de laboratoare şi cabinete pentru terapii specifice de compensare, de o bibliotecă, o sală de arte, 

două săli de sport,  este dotată cu dispozitive specifice de evaluare si de realibitare auditivă  

Se constată insuficienta dotare a laboratoarelor pentru disciplinele tehnice şi de specialitate 

cu tehnică modernă, pentru pregătirea practică a elevilor de liceu precum și lipsa unui teren de sport 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȚINTA 4. Dezvoltarea bazei materiale prin dotarea laboratoarelor de specialitate și 

construirea unui teren de sport până în anul 2025; (Resurse materiale și financiare) 

 

 

 

ȚINTA 3.  Optimizarea actului instructiv-educativ prin creșterea cu 15% anual, a 

numărului  cadrelor didactice care utilizează strategii moderne, interactive și tehnologii 

multimedia ca urmare a participării la cursuri de formare și perfecționare profesională. 

(Resursă umană)  
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Problema 5. Implicarea insufiecientă a a familei/comunităţii în  programele și activitățile 

educative desfășurate la nivelul instituției; 

 

În cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca se 

derulează proiecte, programe educative de calitate prin care se  promovează parteneriatul cu familia, 

cu mebrii comunității, instituții partenere din țară și din străinătate. 

Experiențele pozitive ale colaborarii cu familiile unor elevi din cadrul instutuției au 

contribuit la  perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor, la îmbunătăţirea activităților educative și 

terapeutice și a climatului şcolar. Pe de altă parte, analiza SWOT a domeniului resurse umane 

relevă slaba implicare a părinţilor în problemele şcolii,  colaborarea dintre cadrele didactice și 

părinți este deficitară datorită timpului limitat al părinților, dar și datorită distanţei dintre școală și 

domiciliul elevilor sau a creşterii numărului elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate.  

Școala a dezvoltat continuu parteneriate cu comunitatea  și autorităţile locale, organizaţii 

guvernamentale cu caracter central sau local, agenţii economici locali, organizaţii 

nonguvernamentale materializate prin dezvoltarea bazei materiale  a școlii, integrarea profesională a 

absolvenților, derularea de proiecte.  

Se constată totuși existența unor dificultăți în implicarea agenţilor economici de profil şi a 

partenerilor sociali în organizarea stagiilor de practică a elevilor cu dizabilități auditive, care se 

reflectă și în absorbția redusă a absolvenților  pe piața.  

În perioada 2017-2021, în cadrul Liceului tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-

Napoca s-au derulat  mai multe proiecte europene fie în calitate de coordonator, fie în calitate de 

partener: 5 proiecte Erasmus+, acțiunea KA1 (2 proiecte) și KA 2  (3 proiecte), 3 proiecte Tineret în 

Acțiune, proiectul ROSE, privind învățământul secundar, schema de granturi pentru licee. La 

nivelul personalului didactic au fost numeroase participări în programe europene: de formare 

continuă, de schimb de experiențe. Suplimentar proiectelor finanţate de Comunitatea Europeană, au 

fost derulate anual activități în cadrul rețelei HIPEN  în parteneriat cu alte instituții implicate în 

activități cu personae cu dizabilități auditive și sociate, activități autofinanţate. Proiectele derulate 

au acoperit o arie relativ largă de interese ale cadrelor didactice şi managementului unităţii de 

învăţământ, ale elevilor.  

Evaluând potenţialele beneficii din perspectiva misiunii asumate, se pot identifica câteva 

domenii prioritare care să orienteze strategic proiectele europene de cooperare în continuare: 

• Incluziune și diversitate 

• Transformarea digital 

• Mediul și combaterea schimbărilor climatice 

• Participarea la viața democratică 

 

 

 

 

 

ȚINTA 5. Creșterea în următorii 4 ani cu 10% numărului de proiecte europene, a 

parteneriatelor care vizează implicarea familiei /comunității, în activitățile educative 

formale și nonformale. (Relaţii comunitare) 
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PLANUL OPERAȚIONAL 

ȚINTE, OPȚIUNI STRATEGICE, OBIECTIVE  
 

Opţiunile strategice selectate pentru realizarea ţintelor propuse, presupun în principiu acţiuni complementare în cadrul opţiunilor strategice de bază – 

investiţie în resurse umane, dezvoltare curriculară, finanţare şi dotare şi relaţii comunitare. În funcţie de specificitatea ţintei strategice, anumite opţiuni sunt 

utilizate cu predilecţie, iar unele pot să lipsească. Opţiunile strategice se transpun la nivel tactic prin programe (multi)anuale care pot viza una sau mai multe 

ţinte strategice. 

Au fost formulate următoarele obiective/ținte strategice: care derivă din misiune și reprezintă intențiile majore care vor fi realizate. Ele reprezintă 

domeniile pe care le considerăm prioritare și pe care dorim să le dezvoltăm.  

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

ȚINTE Opțiunea curriculară Opțiunea resursă umană Opțiunea resurse materiale și 

financiare 

Opţiunea relaţii sistemice şi 

comunitare 

1. Creşterea  în următorii 4 ani 

cu 40% a inserției profesionale 

a absolvenților  prin adaptarea  

ofertei educaţionale la cerinţele 

pieţei muncii, autorizarea unei 

noi specializari/nivel de 

școlarizare postliceal. 

- Adaptarea ofertei 

educaţionale la cerinţele 

pieţei muncii şi creşterea 

nivelului de calificare a 

elevilor  

- Curriculumul adaptat 

specificului dizabilităţii 

auditive şi auxiliare 

curriculare care permit 

formarea competenţelor 

-Formarea continuă şi 

perfecţionarea personalului 

didactic 

-Îmbunătăţirea frecvenţei şi 

calităţii activităţilor 

metodice şi ştiinţifice la 

nivelul catedrelor de 

specialitate 

- Implicarea specialiștilor 

externi în activitățile unității 

-Îmbunătăţirea dotării cu 

mijloace şi materiale didactice, 

în contextual dezvoltării de noi 

calificări, digitalizarea claselor 

- Obținerea de burse 

profesionale sau din 

sponsorizări pentru elevii care 

se implică în practica de 

specialitate 

 

- Realizarea de noi parteneriate 

de colaborare cu firme şi 

instituţii din Cluj, pentru 

susţinerea 

activităţilor practice și de 

orientare școlară ale elevilor  

- Parteneriate cu firme și 

instituții pentru dezvoltarea 

orizontului professional și 

formarea/ exersarea 
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profesionale  

- Realizarea de activităţi 

educative şi de orientare 

şcolară şi profesională 

- Implicarea în realizarea de 

standarde de pregătire 

profesională pentru calificari 

adaptate elevilor cu 

dizabilitate auditivă. 

de învățământ 

 

 

 

competenţelor tehnice 

- Dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare cu toți factorii 

decizionali locali și județeni 

(Primăria, ISJ, CJ) și cu alte 

instituţii care reprezintă 

comunitatea locală (Poliția, 

Biserica, Cabinetele medicale) 

şi Asociaţia Părinţilor. 

2. Stimularea  performanțelor 

școlare prin creșterea cu 5 % 

anual a numărului elevilor care 

obțin medii peste pragul minim 

de promovare la examenele 

naţionale- 

- Adaptarea şi adecvarea 

curriculum-ului în funcţie de 

nevoile şi potenţialităţile 

individuale ale elevului cu 

deficienţi de auz 

- Diversificarea numărului de 

CDS specifice dizabilităţii 

auditive  

- Planificarea şi realizarea de 

activităţi educative 

individualizate 

 - Atragerea şi menţinerea 

personalului didactic 

specializat în munca cu 

elevii cu dizabilităţi auditive  

- Promovarea şi susţinerea 

performanţelor înalte  

 

 

- Îmbunătăţirea dotării cu 

mijloace şi materiale didactice, 

auxiliare curriculare, soft-uri 

edcaţionale 

- Recompensarea cadrelor 

didactice care realizează 

activităţi remediale frecvente şi 

care obţin rezultate evidente 

prin intermediul proiectelor  

- Realizarea de parteneriate cu 

clinicile ORL, cu DGSAPC 

Cluj, pentru includerea 

timpurie a copiilor in 

proramele recuperatorii 

- Realizarea de proiecte de 

cooperare europeană 

schimbului de bune practice în 

domeniul educaţiei şi 

reabilitării auditiv-verbale  

3.Optimizarea actului 

instructiv-educativ prin 

creșterea cu 15% anual, a 

numărului  cadrelor didactice 

care utilizează strategii 

Realizarea unor unor 

instrumente curriculare 

care să implice utilizarea 

noilor tehnologii digitale 

în procesul de predare-

Activităţi de formare pentru 

cadrele didactice, care 

vizează dezvoltarea 

aptitudinilor de utilizare a 

de tehnologiilor multimedia 

- Achiziţionarea de materiale 

didactice și mijloace care să 

susţină activităţile propuse 

(realizarea de auxiliare traduse 

în LMG, îndrumătoare pentru 

-Colaborare cu CCD Cluj şi 

alţi furnizori de formare, în 

vederea formării cadrelor 

didactice; 

-Participare la evenimete și 
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moderne, interactive și 

tehnologii multimedia ca 

urmare a participării la 

cursuri de formare și 

perfecționare profesională. 

(Resursă umană)  

 

învățare-evaluare și în cel 

terapeutic; 

-Proiectarea de activități 

care presupun strategii 

didactice, metode şi  

procedee activ-

participative sau cu suport 

digital; 

-Realizarea unei baze de 

date cu resurse 

educaţionale proprii, atât 

în format fizic cât şi 

electronic; 

-Realizarea de PIT-uri şi PIP-

uri care să conţină proiectări 

adecvate pentru actul 

educativ şi terapeutic 

recuperator pentru toţi elevii 

şi/sau de utilizare de 

strategii moderne, 

interactive în procesul 

educativ 

 

-Revizuirea metodelor de 

organizare a activităților, 

prezentarea unor activităţi 

model la clasă, structurate 

modern (activităţi 

interdisciplinare, activităţi 

integrate, metode 

interactive) 

 

-Menținerea sistemului de 

mentorat în cadrul şcolii şi 

numirea mentorilor pentru 

debutanţi  

 

-Impulsionarea înscrierii 

cadrelor didactice la 

examenele de obţinere a 

gradelor didactice în 

învăţământ, conform 

metodologiei în vigoare 

 

susținerea activităților)  

 

-Prevederea în buget a unor 

fonduri pentru formare 

continuă a personalului 

didactic 

  

-Achiziţionarea de 

echipamente IT, softuri 

instrumente standardizate 

de specialitate 

proiecte educaționale, care 

promovează şi iniţiază cadrele 

didactice în utilizarea 

tehnologiei digitale în 

activitățile didactice; 

-Schimburi de experiență cu 

şcoli din ţară şi străinătate în 

vederea dezvoltării 

profesionale 
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-Participarea activă a 

profesorilor la Cercurile 

pedagogice şi alte 

manifestări ştiinţifice 

4. Dezvoltarea bazei 

materiale prin dotarea 

laboratoarelor de specialitate și 

construirea unui teren de sport 

până în anul 2025; (Resurse 

materiale și financiare) 

 

- Găsirea de oferte de cursuri 

de scriere de proiecte și 

obținere de sponsorizări, la 

care să participe profesorii 

din unitatea de învățământ, 

personalul din comisia de 

obținere a resurselor 

extrabugetare; 

 

-Integrarea resurselor 

materiale în documentele 

proiective la toate 

disciplinele și la toate 

nivelurile de școlarizare; 

 

-Utilizarea resurselor 

materiale în activitățile 

didactice, terapuetice și în 

cele extracurriculare;   

 

 

-Activităţi de formare 

pentru cadrele didactice care 

inițiază proiecte/ 

parteneriate; 

 

-Informarea cadrelor 

didactice, elevilor şi 

părinţilor privind activităţile 

organizate în vederea 

obținerii de resurse 

extrabugetare; 

 

-Implicarea personalului din 

unitate pentru obținerea de 

sponsorizări, implicarea  

reprezentanților părinţilor, 

ai comunității, voluntari) 

 

-Informarea cadrelor 

didactice, elevilor şi 

părinţilor privind activităţile 

proiectelor şi programelor 

- Obținerea resurselor 

financiare necesare pentru 

obținerea certificatului de 

urbanism și a proiectelor 

tehnice. 

 

 

-Atragerea de finanţări pentru  

continuarea lucrărilor de 

proiectare și execuție a 

lucrărilor. 

 

- Obținere de sponsorizări; 

- Parteneriate cu reprezentanți 

ai comunității, reprezentanți ai 

părinților, foști absolveți  în 

vederea  realizării de activități 

de promovare; 

 

 

- Implicarea profesorilor, 

părinților și a comunitășii  în 

calitate de voluntari în proiecte 

de dotare și extindere a bazei 

materiale în cadrul instituției 
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educaţionale, activitatile de 

amenajare si dotare, 

organizate în scoala si  

parteneriat cu familia şi 

comunitatea; 

 

-Implicarea  comunităţii 

(reprezentanți ai  părinţilor, 

ai comunității, voluntari) în 

derularea activitatilor din 

unitatea de  învățământ. 

5. Creșterea în următorii 4 ani 

cu 10% numărului de proiecte 

europene, a parteneriatelor care 

vizează implicarea familiei 

/comunității, în activitățile 

educative formale și 

nonformale. (Relaţii 

comunitare) 

- Adaptarea şi planificarea 

coerentă conţinutui, 

competenţe, adoptarea de 

metode vizând creşterea 

atractivităţii activităților 

educative și extrașcolare 

- Planificarea şi realizarea de 

activităţi educative şi de 

orientare şcolară şi 

profesională în colaborare cu 

familiile elevilor, cu 

reprezentanți ai comunității.  

Accentuarea dimensiunii 

europene în curriculum 

- Asigurarea coerenţei între 

- Implicarea unor voluntari, 

profesori, elevi, părinţi, în 

activitățile educative 

formale și nonformale 

-Implicarea  comunităţii în 

derularea proiectelor prin 

intermediul programelor de 

finanţare de tipul Erasmus+, 

Granturi SEE și norvegiene 

și  alte surse de finanțare 

- Activităţi de formare 

pentru cadrele didactice 

implicate în elaborarea de  

proiecte cu finanțare externă 

- Implicarea  cadrelor 

- Atragerea de finanţări pentru  

proiecte din domeniul educaţiei 

şi formării prin intermediul 

programelor de finanţare de 

tipul ERASMUS+,  ROSE , 

etc. 

- (Co)finanţarea activităţilor şi 

produselor realizate în 

parteneriat cu şcoli din UE 

- Asigurarea comunicării prin 

dotare tehnică şi servicii 

Internet corespunzătoare 

 

 

 

- Implicarea părinţilor, 

reprezentanţilor 

comunităţii şi partenerilor 

tradiţionali în proiecte din 

domeniul educaţiei şi formării;  

- Angajarea de parteneriate pe 

bază de proiecte şi contracte cu 

instituţii, asociaţii, fundaţii şi 

agenţi economici în scopul 

realizării orientării  socio -

profesionale; 

- Implicarea părinţilor, 

reprezentanţilor comunităţii şi 

partenerilor tradiţionali în 

proiectele de cooperare 
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competenţele prevăzute de 

programele şcolare şi cele 

exersate în activităţi realizate 

în parteneriat cu şcoli din UE 

didactice, a elevilor, 

părinților în derularea 

proiectelor europene și în 

asigurarea sustenabilității 

acestora 

- Elaborarea de proiecte de 

cooperare finanţate de UE 

- Angajarea de parteneriate pe 

bază de proiecte şi contracte cu 

instituţii, asociaţii, fundaţii şi 

agenţi economici 
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PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE  

 
 

Programe/acţiuni structurate pe domenii funcţionale  

Resurse 

strategice 
Responsabilităţi Termene Rezultate aşteptate 

Domeniul 

funcțional/ 

Obiective 

ACTIVITĂȚI 

ȚINTA /OBIECTIV STRATEGIC 1 - Creşterea  în următorii 4 ani cu 40% a inserției profesionale a absolvenților prin adaptarea ofertei educaţionale la 

cerinţele pieţei muncii, autorizarea unei noi specializări/nivel de școlarizare postliceal. 

Obiective specifice: 

 

O1 - Dezvoltarea competenţelor tehnice, de specialitate ale elevilor prin realizarea de cel puțin 2 proiecte de programă Curriculumul în Dezvoltare Locală (CDL) cu 

parteneri economici; 

 

O2 - Încheierea de convenții de practică pentru elevii de liceu, în colaborare cu cel puțin două firme de specialitate; 

 

O3 - Corelarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii conform analizei de nevoi identificate prin depunerea solicitării de autorizare unui nou nivel de 

școlarizare postliceal Designer pentru publicitate - menite să contribuie la creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii; 

 

O4 - Implicarea a 90% din elevi în activități de orientare școlară și profesională, monitorizarea traseului profesional și a inserției socio-profesionale a elevilor şi 

absolvenţilor. 

 



 
 

 

 

81 

 

C
u

rr
ic

u
lu

m
/O

1
/O

2
/O

3
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4
 

 

- Realizarea de activități remediale, utilizarea de strategii 

didactice adecvate, motivarea elevilor  în vederea finalizării 

ciclului superior al liceului; 

 

- Proiectarea programelor de CDL centrate pe nevoile elevilor 

și în corelație cu prioritățile de dezvoltare profesional tehnică 

ale elevilor; 

 

- Realizarea stagiilor de practică cu firme specializate conform 

calificării; 

 

- Realizarea proiectelor pentru nivelul de calificare; 

 

 

 

- Depunere cerere de înființare a nivelului postliceal Designer 

pentru publicitate si proiectarea standardelor de pregătire 

profesională; 

 

 

-Participarea elevilor la activități de orientare școlară și 

profesionalală 

-Realizarea de activități de monitorizare legate de inserția 

absolvenților cu dizabilitate auditivă. 

- Curriculum 

național pentru 

învățământ liceal 

special, 

postliceal; 

 

- Firme din 

domeniul de 

calificare; 

 

- Acte normative 

emise de ME; 

 

- Târguri de 

carieră; 

 

 

 

- Specialiști de la  

Direcția Muncii; 

- Comisia pentru 

curriculum 

 

- Director 

 

- Director 

adjunct 

 

- Personal 

didactic 

 

- Consilierul 

școlar 

 

- Specialiști din 

domeniile 

profesionale de 

interes 

 

- An școlar 

2021-2022 

 

- An școlar 

2021-2022 

 

- Ianuarie 

2022 

convențiile 

de practică 

 

 

 

 

- Iunie 2022 

proiectarea 

standardelor 

 

- Sem I grafic 

pentru 

activitățile de 

consiliere 

- 100% din elevi 

finalizează ciclul 

superior al liceului; 

 

- 2 programe de CDL; 

 

- 100% din elevi să 

participe la stagiile de 

practică; 

 

- Nivelul de calificare 3 

pentru 100% din 

absolvenţi; 

 

- Standarde realizate 

100%; 

 

 

- Participare la cel putin 

1 târg de carieră a 

tuturor elevilor; 

 

- Întâlnire cu un 

reprezentant AJOFM. 
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- Participarea cu elevii la activități practice demonstrative, 

stagii de practică, vizite de studiu; 

 

 

- Prezentarea de către cadrele didactice, reprezentanți CJRAE, 

specialiști, a unor activităţi de informare despre potențiale 

calificări; 

 

- Monitorizarea calității activității didactice (asistențe la ore); 

 

 

 

- Crearea unui grup de lucru pentru studierea și planificarea  

standardelor  profesionale pentru calificarea identificată prin 

analiză, prin implicarea specialiștilor, a agenților economici la 

nivel național și local. 

- Cadre didactice 

din unitate; 

 

- CJRAE Cluj; 

 

- Autoritățile 

locale; 

 

- CNDIPT; 

 

- Inspectori de 

specialitate 

curriculum. 

- Director 

 

- Director 

adjunct 

 

- Personal 

didactic calificat 

 

- Specialiști 

CNDIPT 

 

- Agenți 

economici 

 

-Grafic  de 

activități sem 

I; 

- Iunie 2022-

pentru 

stagiile de 

practică; 

 

-Grafic de 

asistențe la 

ore 

 

 

 

-Întâlniri cu 

specialiști și 

partenerii 

 -Existența Conventiilor 

de practică pentru toți 

elevii; 

-o vizită de studiu 

 

-o prezentare/semestru; 

 

 

- 10 asistențe/semestru; 

 

 

 

- Formarea grupului de 

lucru; 

- Existența portofoliilor. 
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- Achiziţionarea și realizarea de materiale didactice auxiliare 

traduse în LMG, îndrumătoare, CDL-uri și materiale suport 

realizate de către profesori, pentru susținerea activităților 

remediale; 

 

 

- Folosirea optimă a bazei materiale și resurselor financiare;  

 

- Achiziționarea de cărți, softuri, instrumente standardizate de 

specialitate (aparate de măsură și banc de reparații, etc.); 

 

- Obținerea de finanțări extrabugetare pentru dotarea 

cabinetelor tehnice din școală în vederea  familiarizări cu 

noțiuni/deprinderi tehnice. 

- Resurse 

financiare ale 

liceului; 

 

- Resurse din 

cadrul proiectelor 

ROSE; 

 

- CA 

 

- Contabilitate 

 

- Director  

 

- Director 

adjunct 

 

- Cadre 

didactice  

 

- Comisia de 

obținere a 

resurselor 

extrabugetare. 

- Ianuarie - 

iulie 2022  

- 2 CDL însoțite de 

suport video în LMG; 

- Realizare a 3 

portofolii pentru 

discipline; 

 

Balanța lunară; 

 

-o sală cu instrumente 

standardizate; 

 

- 1 contract de sponsori-

zare 
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- Semnarea de contracte de parteneriat cu agenți economici 

pentru efectuarea practicii și cu firme de specialitate pentru 

noile calificări; 

 

- Parteneriate cu instituții, ONG, persoane fizice în vederea  

realizării de activități extracurriculare cu scopul dezvoltării 

competențelor tehnice și de specialitate; 

 

- Organizarea de întâlniri între generații, invitarea părinților, 

a foștilor profesori și elevi la școală; 

 

- Participarea foștilor elevi în calitate de voluntari în școală și  

la activități extracurriculare; 

 

-Schimburi de experiență cu scolile partenere, cu institutiile 

de invăţământ superior, cu instituţii ale autorităţilor locale. 

-Agenți 

economici; 

-Reprezentanți 

instituții, ONG-

uri, universități; 

 

- Părinții elevilor 

cu dizabilități 

auditive; 

 

-Comisia pentru 

programe, 

proiecte și 

parteneriate 

 

-Director  

 

-Director 

adjunct 

 

-Cadre didactice 

- Ianuarie-

iunie 2022 

 

 

 

 

- 25 martie 

2022 

 

 

 

- An școlar 

2021-2022 

 

-3 contracte de 

parteneriat 

 

 

-3 contracte de 

parteneriat 

 

 

-30 de participanți; 

 

 

 

-3 foști elevi, voluntari; 

 

 

 

-1 schimb de 

experiență. 
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Programe/acţiuni structurate pe domenii funcţionale  
Resurse 

strategice 
Responsabilită

ţi 
Termene Rezultate aşteptate 

Domeniul 
funcțional/ 
Obiective 

ACTIVITĂȚI 

ŢINTA 2.   STIMULAREA  PERFORMANȚELOR ȘCOLARE PRIN CREȘTEREA CU  10% ANUAL A NUMĂRULUI ELEVILOR CARE OBȚIN MEDII PESTE 
PRAGUL MINIM DE PROMOVARE LA EXAMENELE NAŢIONALE 

Obiective specifice: 
 
O1- Organizarea de activități de pregătire suplimentară a elevilor pentru Evaluările Naţionale utilizând inclusiv mijloace digita le în procesul de predare-învăţare-
evaluare; 
 
O2- Diversificarea tipurilor de activităţi remediale, prin promovarea metodelor alternative, care să motiveze elevii pentru performanţă şcolară; 
 
O3- Realizarea unor parteneriate cu UMF, UBB şi UTCN în vederea identificării unor studenţi voluntari care să ofere sprijin la ma teriile de bacalaureat elevilor din 
clasele de liceu. 
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- Proiectarea de activități remediale şi de pregătire 

suplimentară a elevilor pentru Examenele Naţionale, utilizând 

metode și procedee activ-participative; 

 

- Restructurarea metodelor și instrumentelor de evaluare, la 

disciplinele de examen, conform principiilor de evaluare la 

examenele naționale; 

 

- Elaborarea de CDS/CDL pentru materiile de examen, având 

la bază utilizarea mijloacelor digitale în procesul de predare-

învățare –evaluare; 

- Realizarea de auxiliare traduse în LMG. 

Platforme 

educaționale; 

 

-Resurse 

educaționale 

deschise; 

 

-Resurse 

curriculare 

 

-Biblioteci virtuale; 

-Resurse umane-

cadre didactice, 

studenţi voluntari 

- Echipa 

managerială  

 

-Comisia pentru 

curriculum 

 

-Personal 

didactic din 

unitate  

 

 

Conform 

graficelor de 

activităţi de 

pregătire 

remedială/su

plimentară-pe 

tot parcursul 

anului  

 

 

-Conform 

graficelor 

pentru 

activităţi de 

voluntariat 

Obţinerea de note peste 

pragul minim de 

promovabilitate la 

simulările evaluărilor 

naţionale 
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- Participarea cu elevii la activități practice demonstrative, 
stagii de practică, vizite de studiu; 
 
 
- Prezentarea de către cadrele didactice, reprezentanți 
CJRAE, specialiști, a unor activităţi de informare despre 
potențiale calificări; 
 
- Monitorizarea calității activității didactice (asistențe la ore); 
 
 
 
- Crearea unui grup de lucru pentru studierea și planificarea  
standardelor  profesionale pentru calificarea identificată prin 
analiză, prin implicarea specialiștilor, a agenților economici la 
nivel național și local. 

- Cadre didactice 
din unitate; 
 
- CJRAE Cluj; 
 
- Autoritățile 
locale; 
 
- CNDIPT; 
 
- Inspectori de 
specialitate 
curriculum. 

- Director 
 
- Director 
adjunct 
 
- Personal 
didactic calificat 
 
- Specialiști 
CNDIPT 
 
- Agenți 
economici 
 

-Grafic  de 
activități sem 
I; 
- Iunie 2022-
pentru 
stagiile de 
practică; 
 
-Grafic de 
asistențe la 
ore 
 
 
 
-Întâlniri cu 
specialiști și 
partenerii 

 -Existența Conventiilor 
de practică pentru toți 
elevii; 
-o vizită de studiu 
 
-o 
prezentare/semestru; 
 
 
- 10 
asistențe/semestru; 
 
 
 
- Formarea grupului de 
lucru; 
- Existența portofoliilor. 
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- Achiziţionarea și realizarea de materiale didactice auxiliare 
traduse în LMG, îndrumătoare, CDL-uri și materiale suport 
realizate de către profesori, pentru susținerea activităților 
remediale; 
 
 
- Folosirea optimă a bazei materiale și resurselor financiare;  
 
- Achiziționarea de cărți, softuri, instrumente standardizate de 
specialitate (aparate de măsură și banc de reparații, etc.); 
 
- Obținerea de finanțări extrabugetare pentru dotarea 
cabinetelor tehnice din școală în vederea  familiarizări cu 
noțiuni/deprinderi tehnice. 

- Resurse 
financiare ale 
liceului; 
 
- Resurse din 
cadrul proiectelor 
ROSE; 
 

- CA 
 
- Contabilitate 
 
- Director  
 
- Director 
adjunct 
 
- Cadre 
didactice  
 
- Comisia de 
obținere a 
resurselor 
extrabugetare. 

- Ianuarie - 
iulie 2022  

- 2 CDL însoțite de 
suport video în LMG; 
- Realizare a 3 portofolii 
pentru discipline; 
 
Balanța lunară; 
 
-o sală cu instrumente 
standardizate; 
 
- 1 contract de 
sponsori-zare 
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- Semnarea de contracte de parteneriat cu agenți economici 
pentru efectuarea practicii și cu firme de specialitate pentru 
noile calificări; 
 
- Parteneriate cu instituții, ONG, persoane fizice în vederea  
realizării de activități extracurriculare cu scopul dezvoltării 
competențelor tehnice și de specialitate; 
 
- Organizarea de întâlniri între generații, invitarea părinților, 
a foștilor profesori și elevi la școală; 
 
- Participarea foștilor elevi în calitate de voluntari în școală și  
la activități extracurriculare; 
 
-Schimburi de experiență cu scolile partenere, cu institutiile 
de invăţământ superior, cu instituţii ale autorităţilor locale. 

-Agenți 
economici; 
-Reprezentanți 
instituții, ONG-uri, 
universități; 
 
- Părinții elevilor 
cu dizabilități 
auditive; 
 

-Comisia pentru 
programe, 
proiecte și 
parteneriate 
 
-Director  
 
-Director adjunct 
 
-Cadre didactice 

- Ianuarie-
iunie 2022 
 
 
 
 
- 25 martie 
2022 
 
 
 
- An școlar 
2021-2022 
 

-3 contracte de 
parteneriat 
 
 
-3 contracte de 
parteneriat 
 
 
-30 de participanți; 
 
 
 
-3 foști elevi, voluntari; 
 
 
 
-1 schimb de 
experiență. 
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Programe/acţiuni structurate pe domenii funcţionale  

Resurse 
strategice 

Responsabilită
ţi 

Termene Rezultate aşteptate 
Domeniul 
funcțional/ 
Obiective 

ACTIVITĂȚI 

ȚINTA /OBIECTIV STRATEGIC - 3. Optimizarea actului instructiv-educativ prin creșterea cu 15% anual, a numărului  cadrelor didactice care utilizează 
strategii moderne, interactive și tehnologii multimedia ca urmare a participării la cursuri de formare și perfecționare profesională. 

Obiective specifice: 
 
O1 - Creşterea numărului de cadre didactice care participă la cursuri de formare şi perfecţionare profesională 
 
O2 - Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de utilizare a tehnologiilor multimedia 
 
O3 -  Dezvoltarea competenţelor pedagogice a cadrelor didactice prin utilizarea de strategii moderne, interactive în procesul educativ  
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 -Realizarea unor unor instrumente curriculare care să implice 

utilizarea noilor tehnologii digitale în procesul de predare-

învățare-evaluare și în cel terapeutic; 
 

-Proiectarea de activități care presupun strategii didactice, 

metode şi  procedee activ-participative sau cu suport digital; 

 

-Realizarea unei baze de date cu resurse educaţionale proprii, 

atât în format fizic cât şi electronic; 

 

-Realizarea de PIT-uri şi PIP-uri care să conţină proiectări 

adecvate pentru actul educativ şi terapeutic recuperator pentru 

toţi elevii 

-Curriculum 

național pentru 

învățământ 

special; 

-Acte normative 

emise ME; 
 

- Comisia pentru 
curriculum 
 
-Director 
-Director adjunct 
 
 
 

- An școlar 
2021-2022 
 
 

-Rapoarte de activitate 
cu precizări privind 
utilizarea tehnologiei 
 
-Baza de date cu 
resurse proprii 
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-Activităţi de formare pentru cadrele didactice, care vizează 
dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a de tehnologiilor 
multimedia şi/sau de utilizare de strategii moderne, 
interactive în procesul educativ 
 
-Revizuirea metodelor de organizare a activităților, 
prezentarea unor activităţi model la clasă, structurate modern 
(activităţi interdisciplinare, activităţi integrate, metode 
interactive) 
 
-Menținerea sistemului de mentorat în cadrul şcolii şi numirea 
mentorilor pentru debutanţi  
 
-Impulsionarea înscrierii cadrelor didactice la examenele de 
obţinere a gradelor didactice în învăţământ, conform 
metodologiei în vigoare 
 
-Participarea activă a profesorilor la Cercurile pedagogice şi 
alte manifestări ştiinţifice 

- Cadre didactice 
din unitate 

-Cursuri de 

formare 
-Cercuri 
pedagogice 

-Comisia pentru 
perfecţionare şi 
formare 
continuă 
-Comisia pentru 
curriculum 
-Directorul 
-Profesorii 
metodişti şi 
mentori 
-Îndrumător 
debutanţi 
-Responsabili 
cercuri 
pedagogice 

-Anul școlar 
2021-2022 
 
 
 
Februarie 
2022 
 
 
 
- Anul școlar 
2021-2022 
 
 
 
 

Conform 

graficului 

Cercului 

pedagogic 
 

 -Participarea a cel 
puțin 25 de  cadre 
didactice la activități de 
formare specifice; 

-Portofolii 

-Adeverințe/certificate 

de participare 

-Planuri de activităţi în 
conformitate cu 
obiectivul 
-Fişe de asistenţă la 
activităţi 
-Rapoarte de activitate 
-Informări 
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- Achiziţionarea de materiale didactice și mijloace care să 

susţină activităţile propuse (realizarea de auxiliare traduse în 

LMG, îndrumătoare pentru susținerea activităților)  
 

-Prevederea în buget a unor fonduri pentru formare continuă a 

personalului didactic 

  

-Achiziţionarea de echipamente IT, softuri instrumente 

standardizate de specialitate 

-Resurse 
financiare ale 
liceului; 
-Resurse 
extrabugetare 
 
 

 
 
 
 

-CA 
-Contabilitate 
-Director  
-Comisia de 
obținere a 
resurselor 
extrabugetare. 

- An şcolar 
2021- 2022  
 
 
 
 
 
 

-Dotarea unui atelier 
pentru filmare și editare 
video 
-Contracte de 
sponsorizare 
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-Colaborare cu CCD Cluj şi alţi furnizori de formare, în 

vederea formării cadrelor didactice; 

-Participare la evenimete și proiecte educaționale, care 

promovează şi iniţiază cadrele didactice în utilizarea 

tehnologiei digitale în activitățile didactice; 

-Schimburi de experiență cu şcoli din ţară şi străinătate în 

vederea dezvoltării profesionale 
 

Oferta de formare 

și perfecționare a 

CCD și a altor 

furnizori de 

formare; 

Școli partenere 

din ţară și din 

străinătate 
 

-Director  
-Director adjunct  
-Cadre didactice 
 
 
 

- An școlar 
2021-2022 
 

- Atestate, adeverințe, 

certificate de participare 

Dezbateri, analize, 

portofolii 
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Programe/acţiuni structurate pe domenii funcţionale  
Resurse 

strategice 
Responsabilită

ţi 
Termene Rezultate aşteptate 

Domeniul 
funcțional/ 
Obiective 

ACTIVITĂȚI 

ȚINTA /OBIECTIV STRATEGIC 4. Dezvoltarea bazei materiale prin dotarea laboratoarelor de specialitate și construirea unui teren de sport până în 

anul 2025; (Resurse materiale și financiare) 
 

Obiective specifice: 
 

O1 - Participarea cadrelor didactice la cursuri pentru scrierea de proiecte în vederea obținerii unor finanțări ; 
 
O2 – Atragerea de finanţări pentru dezvoltarea bazei materiale prin intermediul unor sponsori și al programelor de finanţare de la  Consiliul Judetean 
precum si din  alte surse de finanțare; 
 
O3 - Eficientizarea utilizării tuturor spațiilor, schimbarea destinației unor spații, dotarea și aranjarea unor spații existente; 
  
O4-  Implicarea și informarea reprezentanților elevilor, părinților, ai reprezentanților comunității în proiectele de dezvoltarea a unității de învățămant; 
 
O5 - Obținerea certificatelor de urbanism și a proiectelor tehnice pentru amenajarea terenului de sport 
 
O6 - Promovarea imaginii pozitive a școlii, transparenta în luarea deciziilor, prin diseminarea rezultatelor activităților pe site-ul școlii, pagina de FB 
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- Găsirea de oferte de cursuri de scriere de proiecte și 
obținere de sponsorizări, la care să participe profesorii din 
unitatea de învățământ, personalul din comisia de obținere a 
resurselor extrabugetare; 
 
 
 
- Activităţi de formare pentru cadrele didactice care inițiază 
proiecte/ parteneriate la cursuri de scriere de proiecte;  
 
 
 
 
 
- Obținere de sponsorizări; 
 

- Cadre didactice 
din unitate; 

 
 
 
 
 
- Cadre didactice 
din unitate; 
 
 
 

- Personal din 
scoală 
 
 
 
 
 
-Comisia de 
proiecte și 
programe 
educative 
 

- Septembrie 
2021- 
Decembrie 
2021 
 
 
 
- Ianuarie 
2022 -
depunere de 
solicitări de 
finanțare 
 
 
 
 
 
 

- partricipare a minim 3 
persoane la 2 cursuri 
 
 
 
 
 
-obținerea de resurse 
materiale  
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-Activităţi de formare pentru cadrele didactice care inițiază 
proiecte/ parteneriate; 
 
 
 
 
-Informarea cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor privind 
activităţile organizate în vederea obținerii de resurse 
extrabugetare; 
 
 
 
-Implicarea personalului din unitate pentru obținerea de 
sponsorizări, implicarea  reprezentanților părinţilor, ai 
comunității, voluntari) 
 
 
 
 
-Informarea cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor privind 
activităţile proiectelor şi programelor educaţionale, activitatile 
de amenajare si dotare, organizate în scoala si  parteneriat 
cu familia şi comunitatea; 
 
 
 
 

-Implicarea  comunităţii (reprezentanți ai  părinţilor, ai 

comunității, voluntari) în derularea activitatilor din unitatea de  
învățămamt. 

- Cadre didactice 
din unitate; 
 
 
 
 
-Cadre didactice 
 
 
 
 
 
-Comisia de 
obținere a 
resurselor 
extrabugetare 
 
 
 
-cadrele didactice 
 
 
 
 
 
 
 -reprezentanți ai 
părinților, 
reprezentanți zi 
comunității 
 
 

-Responsbilul cu 
formarea 
 
 
 
 
- Director 
 
 
 
 
 
- Responsabilul 
Comisiei de 
promovare a 
imaginii școlii 
 
 
 
- Directorul 
 
 
 
 
 
 
- CA 
- Contabilitate 
- Director  
 

-anul școlar 
2021-2022 
 
 
 
 
Martie 2022 
 
 
 
 
 
- Anul școlar 
2021-2022 
- rapoarte de 
activitate 
- informări 
 
 
-Întâlniri 
reprezentanții 
comunității, 
activități în 
cadrul 
proietelor 

 -Participarea a cel 
puțin 3  cadre didactice 
la activități de formare 
specifice; 
 
 
Formulare de 
sponsorizare 
  
 
 
 
- o informare/semestru 
-activitatea ”O zi 
împreună” organizată 
în cadrul Proiectului 
ROSE cu ocazia Zilei 
Școlii 
 
- Implicarea comunității 
ca și partener în cel 
puțin 2 proiecte 
derulate în anul școlar 
2021-2022 
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- Obținerea resurselor financiare necesare pentru obținerea 
certificatului de urbanism și a proiectelor tehnice. 
 
 
 
 
-Atragerea de finanţări pentru  continuarea lucrărilor de 
proiectare și execuție a lucrărilor. 
 
 
 
 

-Resurse 
financiare ale 
liceului și din 
sponsorizări; 
 
 
-resurse 
financiare puse la 
dispoziție de  
sponsori 
 
 
 
 
 

- CA 
- Contabilitate 
- Director  
 
 
 
- Cadre 
didactice  
 
 
 
 
 
 

- Ianuarie - 
iulie 2022  
 
 
 
 
-Anul școlar 
2021-2022 
 
 
 
 
 
 

- documentele pentru 
certificatul de urbanism 
 
 
 
 
- cel puțin 2 finanțări 
- 2 contracte de 
sponsorizare 

R
e

la
ți

i 

c
o

m
u

n
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a
re

/O
1

/O
2
/O

3
/O

4
 

- Parteneriate cu reprezentanți ai comunității, reprezentanți 
ai părinților, foști absolveți  în vederea  realizării de activități 
de promovare; 
 
 
- Implicarea profesorilor, părinților și a comunitășii  în calitate 
de voluntari în proiecte de dotare și extindere a bazei 
materiale în cadrul instituției 

-Reprezentanți  ai 
comunității, ONG-
uri, universități; 
 
 
 
- Profesori, 
părinții elevilor cu 
dizabilități 
auditive, 
comunitatea; 

-Comisia pentru 
programe, 
proiecte și 
parteneriate 
 
 
-Director  
-Director adjunct  
-Cadre didactice 
 
 
 
 

- Ianuarie-
iunie 2022 
 
 
 
 
- 25 martie 
2022 
 
 
 
 

-3 contracte de 
parteneriat 
 
 
 
 
 
-30 de participanți; 
 
 
 



 
 

 

 

98 

 

 

 
Programe/acţiuni structurate pe domenii funcţionale  

Resurse 
strategice 

Responsabilită
ţi 

Termene Rezultate aşteptate 
Domeniul 
funcțional/ 
Obiective 

ACTIVITĂȚI 

ȚINTA /OBIECTIV STRATEGIC 5- Creșterea în următorii 4 ani cu 10% numărului de proiecte europene, a parteneriatelor care vizează implicarea familiei 
/comunității, în activitățile educative formale și nonformale 

Obiective specifice: 
 
O1 - Atragerea de finanţări pentru proiecte prin intermediului programelor de finanţare de tipul ERASMUS+, Granturi SEE și norvegiene și  alte surse de finanțare 
 
O2- Implicarea reprezentanților părinților, ai reprezentanților comunității în proiecte și activități educative formale și nonformale; 
 
O3 -  Revizuirea relaţiilor de parteneriat şi orientarea acestora spre ţinta propusă  
 
O4 - Dezvoltarea și promovarea imaginii pozitive a școlii  prin organizarea/ participarea cu lucrări la workshopuri, conferințe, publicații, și prin publicarea 
activităților în revista școlii, revistele elevilor, site web, pagina de FB 
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- Asigurarea coerenţei între competenţele prevăzute de 
programele şcolare şi cele exersate în activităţi realizate în 
cadrul proiectelor şi programelor educaţionale în parteneriat 
cu familia şi comunitatea;  
 
 
 
- Elaborarea de proiecte/ încheierea de parteneriate   care 
vizează dezvoltarea competențelor cheie europene ale 
elevilor și cooperarea europeană;  
 
 
 

 
- Cadre didactice 
din unitate; 

 
 
 
 
- Cadre didactice 
din unitate; 
 
 
 

- Comisia pentru 
curriculum 
 
 
 
 
 
-Comisia de 
proiecte și 
programe 
educative 
 

- An școlar 
2021-2022 
 
 
 
 
 
- Martie 2022 
-depunere de 
cereri de 
finanțare 
 
 
 
 
 
 

- 2 programe de CDL; 
 
 
 
 
 
 
- Înițierea a cel puțin 2 
proiecte/ parteneriate 
noi în anul școlar 2021-
2022 
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-Activităţi de formare pentru cadrele didactice care inițiază 
proiecte/ parteneriate în proiecte; 
 
 
 
 
-Revizuirea procedurilor de organizare a activităților 
proiectelor/partenriatelor ( organizarea echipelor de proiect, 
selectarea grupurilor țintă, implicarea  reprezentanților 
părinţilor, ai comunității, voluntari) 
 
 
 
 
-Informarea cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor privind 
activităţile proiectelor şi programelor educaţionale organizate 
în parteneriat cu familia şi comunitatea; 
 
 
 
 
 

-Implicarea  comunităţii (reprezentanți ai  părinţilor, ai 

comunității, voluntari) în derularea proiectelor din domeniul 
educaţiei şi formării prin intermediului programelor de 
finanţare de tipul ERASMUS+, ROSE , etc. 

- Cadre didactice 
din unitate; 
 
 
 
 
-Comisia de 
proiecte și 
programe 
educațive; 
 
 
 
 
-cadrele didactice 
 
 
 
 
 
 
 -reprezentanți ai 
părinților, 
reprezentanți zi 
comunității 
 
 

- Responsbilul 
cu formarea 
 
 
 
 
- CEAC 
 
 
 
 
 
 
- Responsabilul 
Comisiei de 
promovare a 
imaginii școlii 
 
 
 
 
 
- Directorul 
 

-anul școlar 
2021-2022 
 
 
 
 
Martie 2022 
 
 
 
 
 
 
- Anul școlar 
2021-2022 
- rapoarte de 
activitate 
- informări 
 
 
 
 
-Întâlniri 
reprezentanții 
comunității, 
activități în 
cadrul 
proietelor 

 -Participarea a cel 
puțin 3  cadre didactice 
la activități de formare 
specifice; 
 
 
Procedura revizuită 
 
  
 
 
 
 
- o informare/semestru 
- activitatea ”O zi 
împreună” organizată 
în cadrul Proiectului 
ROSE cu ocazia Zilei 
Școlii 
 
 
 
 
- Implicarea comunității 
ca și partenr în cel 
puțin 2 proiecte 
derulate în anul școlar 
2021-2022 
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- Achiziţionarea resurselor necesare pentru realizarea de 
materiale didactice auxiliare traduse în LMG, îndrumătoare, 
pentru susținerea activităților din proiecte și parteneriate 
educative 
 
 
Atragerea de finanţări pentru  proiecte de parteneriat  prin 
intermediul  programelor de finanţare de tipul ERASMUS+, 
Granturi SEE și norvegiene și  alte surse de finanțare  
 
 
 
 
- Obținerea de finanțări extrabugetare pentru realizarea 
activităților educative  din cadrul parteneriatelor cu familia și 
comunitatea  

- Resurse 
financiare ale 
liceului; 
 
 
-resurse 
financiare puse la 
dispoziție de  
ANPCDEFP 
-HIPEN 
 
 
 

-  
 
 
 

- CA 
- Contabilitate 
- Director  
 
 
- Cadre 
didactice  
 
 
 
 
 
- Comisia de 
obținere a 
resurselor 
extrabugetare. 

- Ianuarie - 
iulie 2022  
 
 
 
Anul școlar 
2021-2022 
 
 
 
 
 
- anul școlar 
2021-2022 

- dotarea unui atelier 
pentru filmare și editare 
video 
 
 
- cel puțin 2 proiecte 
aprobate 
 
 
 
 
 
- 1 contract de 
sponsorizare 



 
 

 

 

102 

 

R
e

la
ți

i 

c
o

m
u

n
it

a
re

/O
1

/O
2
/O

3
/O

4
 

- Parteneriate cu reprezentanți ai comunității, ONG, 
reprezentanți ai părinților, foști absolveți  în vederea  
realizării de activități educative formale și nomnformale care 
să vizeze activități comune școală-familie-comunitate 
 
 
- Organizarea de întâlniri între generații, invitarea părinților, 
a foștilor profesori și elevi la școală; 
 
 
- Implicarea foștilor elevi în calitate de voluntari în proiecte și 
parteneriate  derulate în cadrul instituției 

-Reprezentanți  ai 
comunității, ONG-
uri, universități; 
 
 
 
- Părinții elevilor 
cu dizabilități 
auditive; 
 

-Comisia pentru 
programe, 
proiecte și 
parteneriate 
 
 
-Director  
-director adjunct  
-Cadre didactice 
 
 
- Cadre 
didactice 
Asistent social 

- Ianuarie-
iunie 2022 
 
 
 
 
- 25 martie 
2022 
 
 
 
- An școlar 
2021-2022 
 

-3 contracte de 
parteneriat 
 
 
 
 
 
-30 de participanți; 
 
 
 
-3 foști elevi, voluntari; 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE 
 

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 

SPECIAL, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR PENTRU COPII CU DEFICIENŢE 

 

 

 

GRUPE/CLASE PENTRU INTERVENȚIE TIMPURIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT INTEGRAT- 

CSFRT 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR PENTRU ELEVI CU DEFICIENŢE 

 

Total I-IV 
Limba 

de 

predare 

Clasa 

pregătitoare 
Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a 

Clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

9 52 română 2 11 2 11 1 8 2 11 2 11 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL PENTRU ELEVI CU DEFICIENŢE 

 

 

 

Limba de predare Nr. grupe Nr. copii 

română 3 20 

TOTAL 3 20 

Limba de predare Nr. grupe Nr. copii 

română 3 36 

TOTAL 3 36 

Total V-X Limba 

de 

predare 

Clasa a V-a 
Clasa a 

VI-a 
Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

 

Clasa a X-a B 

Clase elevi clase 
elev

i 

cla

se 
elevi 

clas

e 
elevi clase elevi 

clase            elevi 

7 56 română 1 10 1 10 2 14 2 14 1                    4 
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CLASA A IX- A ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI PENTRU ELEVI CU DEFICIENŢE 

 

Filiera Profilul 

Domeniul 

pregătirii de 

bază 

Specializarea/  

Calificarea 

profesională 

Limba de 

predare 

Nr. 

clase 

Nr. elevi 

Tehnologică Tehnic 
Electronică 

automatizări 

Tehnician 

operator tehnică 

de calcul 

română 1 

12 

TOTAL 1 12 
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 PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII 

 
 Aceste proiecte fac parte din planul mai amplu de creare a unei reţele de sprijin în 

ona imediată a şcolii, pentru folosirea eficientă a resurselor din regiune. Aceasta urmează să 

se fundamenteze pe urmărirea unui scop comun a unor parteneri sociali diferiţi, pentru 

asigurarea resurselor adecvate activităţii şcolii, pentru asigurarea practicii profesionale cât mai 

aproape de locul unde elevii învaţă sau pentru consiliere profesională.  

Pentru a putea îndeplini obiectivele şi ţintele propuse şi pentru a realiza acţiunile din 

Planul de Acţiune al Şcolii, conducerea unităţii are în vedere dezvoltarea unei puternice reţele 

de parteneriat, cu ajutorul căreia doreşte să realizeze: 

 Dimensionarea şi structurarea corectă a planului anual de şcolarizare; 

 Organizarea instruirii practice comasate şi curente a elevilor şi elaborarea instrumentelor 

de evaluare specifice acestui tip de activitate; 

 Asigurarea, pentru fiecare elev, cel puţin a unei experienţe de învăţare prin decizie şi 

iniţiativă proprie; 

 Verificarea mediului de instruire practică a elevilor, în ceea ce priveşte sănătatea şi 

siguranţa la locul de muncă; 

 Participarea reprezentanţilor partenerilor economici la activităţile curente de evaluare a 

elevilor şi la examenele de certificare a competenţelor profesionale;        

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a bibliotecii şi a băncii de date referitoare la 

posibilele trasee de formare şi la orientarea în privinţa alegerii carierei; 

 Participarea reprezentanţilor agenţilor economici şi ai consiliului local la activităţile în 

care se evaluează capacitatea şcolii de a furniza formare de calitate şi în conformitate cu 

cerinţele locale ale pieţei muncii 

 Iniţierea şi derularea de proiecte de parteneriat cu centrele de învăţământ tehnic superior 

din zona de dezvoltare n-v, în scopul informării elevilor în legătură cu opţiunile de 

continuare şi completare a studiilor şi a realizării de acţiuni care să implice elaborarea de 

studii, cercetări, lucrări cu caracter aplicativ, pagini web promoţionale, reviste etc.,  

 Continuarea proiectelor cu reflectare asupra comportamentului social şi a sănătăţii 

 Agenţii economici joacă un rol important în dezvoltarea profesională a elevilor şcolii 

noastre. În fiecare an, în conformitate cu planurile cadru, elevii efectuează practica 

comasată la sediul acestora. Practica săptămânală, curentă, se efectuează parţial la agenţi 

economici, parţial în atelierele şcoală.  

 În toate cazurile, perioadele de practică comasată sunt evaluate în comun de către 

tutorele de la firmă şi maistrul instructor al şcolii, rezultând Fişe de evaluare ce vor 

completa dosarul fiecărui elev alături de Anexa Pedagogică.   
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CENTRALIZAREA PROIECTELOR EDUCATIVE 

 

                                                                    PARTENERIATE CU INSTITUŢII PUBLICE 

 

Parteneriate cu instituţii 

publice: 

Obiective generale Responsabili Grup ţintă Locul de desfăşurare Data 

realizării 

contract. 

1.Parteneriat educaţional cu 

Biblioteca Judeţeană „Octavian 

Goga”- American Corner  în 

cadrul proiectului cultural-
educativ ROSE- Cercul  “ Let’s 

Speak Better “  

Îmbunătățirea abilităților de comunicare în 

limba engleză, în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat 

Manager Sorina 

Stanca  

Dir.Zoe Piontchevici 

Prof.psihoped. 
Ursache Lăcrămioara 

Clasele IX-XII Activități Platforma G 

Suite /Sediul American 

Corner  

26.11.2020  

2.Protocol de colaborare în cadrul 

proiectului cultural-educativ 

Cercul  “ Let’s Discover the 
story“ Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga Cluj-Napoca 

Derularea activităţilor cultural-educative 

prevăzute în cadrul proiectului „Let’s 

Discover the Story” şi a promovării şi 

valorificării colecţiilor de carte, a 

serviciilor şi facilităţilor oferite de 

bibliotecă.  

 

Manager Sorina 

Stanca  
Director Dunca 

Nicoleta Maria  

Prof.psihoped. 
Ursache Lăcrămioara 

Clasele  I-VIII Activități Platforma G 

Suite /Sediul American 
Corner 

An școlar 

2020-2021 
Semestrul 

II  

3. Inspectoratul de Poliție 

Județean Cluj 

-Plan local de acțiune pentru 

creșterea gradului de siguranță 

Aplicarea planului local de aciune 2020-

2021 

Director Dunca 

Nicoleta Maria  

 

Elevii cu dizabilităț 

auditive 

 05.11. 

2020 
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a elevilor și personalului 

didactic și prevenirea 

delincvenței juvenile ân incinta 

și în zonele adiacente unităților 

de învățământ preuniversitar 

pentru anul școlar 2020-2021 

 

 

 

PARTENERIATE CU ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE 

 

 

Parteneriate Obiective generale Responsabili Grup ţintă Locul de 

desfăşurare 

Data 

1. Acord de parteneriat educativ  
Cu Asociaţia NID pentru copiii 

deficienţi de Auz Cluj-Napoca 

Susţinerea financiară a unor activităţi 
educative extracuricculare şi extraşcolare 

desfăşurate de profesorii şi elevii Liceului 

Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz 
Cluj-Napoca  

Dezvoltarea de noi metode de educaţie non-

formală, în scopul instruirii elevilor deficienţi 

de auz 

Dir. Prof. Zoe 
Piontchevici 

Preşedinte Irinel Lucia 

Oltean 

Elevii deficienţi de auz  An școlar 
2020-2021 

2. Acord de Parteneriat cu Asociația 

Națională a Interpreților Autorizați în 

Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG) și 

Colaborarea în vederea promovării resursei 

digitale ” Educație juridică în limba semnelor”  

Președinte Bogdan 

Gelu Dumitru  

Dir. Prof. Zoe 

Elevii deficienţi de auz online 15.12.2020 



 
 

 

 

108 

 

Asociația Vedem Just , program start 

ONG, lansat de Kaufland România  

Piontchevici 

 

3. Acord de Parteneriat cu Asociația 

Națională a Interpreților Autorizați în 
Limbaj Mimico-Gestual (ANIALMG)  

Colaborarea în vederea promovării proiectului 

”Manual de Limba Semnelor Române pt elevii 
cu deficiențe de auz”, realizat de ANIALMG 

în cadrul programului ” Lumea prin culoare și 

sunet-ed..2019”organizat și finanțat de 

Fundația ORANGE. 

Președinte Bogdan 

Gelu Dumitru  
Dir. Prof. Dunca 

Nicoleta Maria 

 

Elevii deficienţi de auz online 22.01.2021 

4. Contract de voluntariat cu dna dr. 

ORL Mihai Coman Diana din Cluj-

Napoca 

Consultații de specialitate gratuite elevii 

deficienți de auz 

Dir. Dunca Nicoleta 

Maria  

Dr. ORL Mihai 
Coman Diana  

Borza Mihaela 

Chira Dorina 
Petruța Raluca 

 

Elevii deficienţi de auz Fizic , cab. 

ORL al școlii 

07.06.2021 
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PARTENERIATE CU INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN  ROMANIA 

 

 

Parteneriate Obiective generale Responsabili Grup ţintă Locul de 

Desfăşurare 

Data 

1. Parteneriat cu CSEI Mediaș ” De la 
cunoaștere la reflexivitate” 

Stimularea schimbului de practici între 
cadrele didactice care lucrează cu elevi cu 

dizabilități integrați în învățământul 

special și în cel public 
 

Dir. Zoe Piontchevici 
Dir. Romilă Daniela 

Prof. Coca Mihaela 

 
  

 

 

35 cadre didactice 
Elevii cu 

dizabilități/ 

tulburări de 
învățare integrați în 

școlile de masă  

 

Online Platforma  
G Suite  

12.11.2020 

2.Parteneriat cu Asociația Cultural 
Științifică Pleiadis Iași 

Atragerea copiilor și tinerilor în activități 
cu caracter extrașcolar 

Incurajarea competiției și performanței 

Valorificarea cunoțtințelor partiipanților 
la concursul internațional ” Copilăria de-a 

lungul Anotimpurilor” 

Educarea, înțelegerea, aprecierea, 
promovareaartelor de orice felși a 

gustului estetic 

Îmbunătățirea capacității de comunicare, 

socializare și a înțelegerii artelor în 
condiții de expunere a lucrărilor 

Dir. Dunca Nicoleta  
Președinte Elena 

Daniela Dorin 

 

Elevii cu 
dizabilități/ 

tulburări de 

învățare integrați în 
școlile de masă  

 

Online mai – 

august 

2021   

 

 

3. Acord de Parteneriat cu Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 

Reghin 

Derularea proiectului ” Lumea Magică a 

formelor geometrice” ed. A IV a CAER 

2020 la nr. 1193 

Dir. Dunca Nicoleta 

Maria 

Dir.Socol Ioan 

Elevii din școala 

publică și cu 

dizabilități auditive 

Online An școlar 

2020-2021 
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Prof. coord. Molvan 

Camelia 

Cota Cristina Anca 

Andrieș Violeta Maria 
Jucan Iulia-Călina 

Giurgiu Andreea 

din ciclul primar  

4.Acord de Parteneriat cu Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 

Reghin 

Derularea proiectului ” Copii Speciali-
Într-o lume realăLumea” ed. A V a CAER 

2020 la nr. 1196 

Dir. Dunca Nicoleta 
Maria 

Dir.Socol Ioan 

Prof. coord. Moldovan 

Camelia 
Cota Cristina Anca 

Creți Adrian 

Andrieș Violeta Maria 
Jucan Iulia-Călina 

 

Elevii din școala 
publică și cu 

dizabilități auditive 

din ciclul primar 

Online An școlar 
2020-2021 

5.Protocol de colaborare cu 

Universitatea de Artă și Design Cluj-
Napoca  

Deprinderea studenților practicanți cu 

abilitățile de predare și desfășurare a 
activităților specifice disciplinei 

ED.PLASTICĂ, în vederea eventualei 

angajări la finalizarea studiilor superioare 
în sist. De înv. 

Dir. Zoe Piontchevici 

Rector prof.univ.dr. 
Moraru Radu Marcel 

Dir. DSPP 

Conf.univ.dr. Toșa 
Ecaterina 

Conf.univ.dr. Gorcea 

Mihaela 

Mentor prof.coord. 
Irinel Lucia Oltean 

Studenți an.III  de 

la Universitatea de 
Artă și Design 

Cluj-Napoca 

cu prezență 

fizică/online 

Ani școlari 

2020-2022 
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6. Protocol de colaborare cu CSEI ”c-

TIN Pufan” Vaslui  

Realizarea proiectului școlar educațional 

” Copiii –prietenii pădurii!”  

Dir. Dunca Nicoleta 

Maria 

Dir. Solomon 

Margareta 
Prof. coord. Tăbăcaru 

Gabriela 

Elevii din școala 

publică și cu 

dizabilități auditive  

Online 31.03.2021 

7. Protocol de colaborare cu Liceul 
Teoretic Creștin ” PRO Deo”Cluj-

Napoca 

Facilitarea integrării copiilor cu 
hipoacuzie care învață la Liceul Teoretic 

Creștin ” PRO Deo”Cluj-Napoca  

Conștientizarea factorilor implicați în 

educație cu privire la problematica 
hipoacuziei  

Dir. Dunca Nicoleta 
Maria 

Dir. Caraman 

Maximilian  

Prof. coord. Dohotaru 
Cristina 

Elevii cu 
hipoacuzie din 

școala noastră și de 

la Liceul Teoretic 

Creștin ” PRO 
Deo”Cluj-Napoca  

 

cu prezență 
fizică/online 

21.10.2020 
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PLAN DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A  PERSONALULUI  
 

Acţiuni Rezultate 

aşteptate 

Termen Persoane 

responsabile 

 

Parteneri 

Perfecţionare prin 

obţinerea definitivatului, 

gradelor didactice şi  

doctoratului 

Număr mare de 

cadre didactice 

cu definitivat, 

grade didactice, 

doctorat 

An şcolar Responsabil cu 

perfecţionarea 

I.Ş.J. Cluj, 

Universităţi 

de profil 

Activităţi metodice în la 

nivel local si judeţean 

 

 

Număr mare de 

cadre didactice 

implicate activ 

Diseminare de 

bune practici  

Anual Responsabil cerc 

pedagogic 

I Ş.J. Cluj 

CCD-Cluj 

Activităţi metodice la 

nivelul unității școlare 

Număr mare de 

cadre didactice 

implicate activ 

Creşterea 

eficienţei 

actului 

educaţional 

Semestrial Şefii de comisii 

metodice 

I Ş.J. Cluj 

 CCD-Cluj 

Cursuri de perfectionare 

Management educaţional 

Alte tipuri de cursuri de 

formare continuă  

Eficienţă 

managerială 

Număr de cadre 

didactice 

formate 

Diseminare de 

bune practici 

 

Creşterea 

calităţii 

procesului de 

predare 

învătare 

An şcolar Echipa 

managerială a 

şcolii, 

responsabilul cu 

perfecţionarea 

I Ş.J. Cluj 

CCD-Cluj 

U.B.B. 

 

Simpozioane/ Conferințe 

ştiintifice naţionale şi 

internaţionale  

Număr de  

cadre didactice 

care prezintă 

lucrări 

ştiinţifice 

An şcolar Echipa 

managerială a 

şcolii 

I.S.J Cluj 

Consiliul 

Judeţean 

Cluj 

Şcoli 
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Introducerea de 

metode 

moderne în 

procesul 

instructiv –

educativ 

 

similare 

Proiecte europene 

Proiecte de dezvoltare 

şcolare  

Dezvolatarea 

resursei umane 

şi materiale 

An şcolar  Echipa 

managerială  

Comisia de 

proiecte şi 

programe 

europene 

Cadre didactice  

ISJ Cluj 

Consiliul 

Judeţean 

Cluj 

Schimburi de experienţă cu 

şcoli similare la nivel local, 

naţional şi internaţional. 

Număr de cadre 

didactice  

participante 

Tehnici de bune 

practici 

An şcolar Echipa 

managerială a 

şcolii, 

responsabilii de  

comisii metodice 

ISJ Cluj 

C.C.D. 
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Capitolul VII  CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 

 REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE 

CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI DE ACŢIUNE 

ŞCOLARĂ 
  

 

Activităţi de elaborare PAS 

 

Participanţi Termen 

Programarea întâlnirilor 

membrilor personalului în 

vederea sprijinirii elaborării 

planului – întâlniri la nivelul 

întregii şcoli şi la nivelul 

echipelor de lucru 

Directorul 

Directorul adjunct  

Septembrie 2021 

Identificarea factorilor 

interesaţi de către echipa de 

management superior 

Directorul 

Directorul adjunct 

Membrii CA  

Septembrie 2021 

Întâlnire /activitate cu tot 

personalul – “Ce încercăm să 

obţinem” 

Directorul 

Personalul şcolii  

Septembrie 2021 

Cercetare de birou şi analiză 

privind piaţa muncii 

Directorul adjunct  Octombrie 2021  

Înaintarea cifrelor iniţiale 

privind numărul elevilor, 

domeniile la CDȘ/CDL 

Directorul 

Inspectorii 

Octombrie 2021 

Echipele de lucru realizează o 

auto-evaluare a propriilor 

activităţi concentrându-se 

asupra calităţii predării şi 

învăţării 

Responsabilii de 

arii curriculare  

Octombrie 2021 

Cercetări privind nevoile de 

competenţe la nivel local  

Directorii  

Responsabilii de 

arii curriculare 

Octombrie 2021 
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Formularea obiectivelor şi a 

ţintelor 

 

Directorul 

Echipa de 

management 

şi consiliul 

de administraţie 

Noiembrie 2021 

Analiza problemelor care 

constituie punctul de plecare 

pentru formularea obiectivelor 

şi stabilirea acţiunilor pentru 

depăşirea acestor probleme 

Directorul adjunct 

Cadrele 

didactice, 

diriginţii  

Noiembrie 2021  

Scrierea elementelor 

componente ale planului pe 

măsura elaborării acestora 

Directorul adjunct 

Referent  

Informatician  

Noiembrie 2021 

Consultarea Directorul 

Consiliul de 

administraţie al 

şcolii,inspectorii, 

Tot personalul 

Noiembrie 2021 

 
 

4.2 ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE  ŞI 

ACTUALIZARE A PLANULUI 
 

În elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii s-au consultat: 

 cadrele didactice: s-au stabilit priorităţile strategice, obiectivele ţintă care ar trebui urmărite 

pentru implementarea  misiunii pe care şcoala şi-a  asumat-o; 

 

 părinţii elevilor  din clasele terminale şi de început de ciclu pentru a identifica  aşteptările 

acestora de la unitatea şcolară şi a stabili modul în care acestea vor fi  atinse; au fost stabilite 

aspectele pe care părinţii ar dori să fie ameliorate în viitor; 

 

 partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în vederea dobândirii 

competenţelor-cheie de către elevi şi a nevoilor de competenţe la nivel local 

 

 

Planul operaţional va fi monitorizat şi evaluat anual, de către Comisia de evaluare şi asigurare a 

calităţii.  

Evaluările parţiale vor fi analizate în Consiliul de administraţie în vederea stabilirii plusurilor şi 

minusurilor, precum şi a corecţiilor.  
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Intregul plan de acţiune al şcolii va fi monitorizat de conducerea şcolii, care are sarcina de a 

interveni ori de câte ori este necesar pentru ameliorarea rezultatelor obţinute şi stabilirea direcţiilor  

de acţiune viitoare, concluziile desprinse fiind analizate şi în Consiliul profesoral de la finalul 

fiecărui semestru. 

 

În şedinţa Consiliului de administraţie din luna septembrie 2022  se va analiza gradul de 

realizare a obiectivelor propuse pentru anul şcolar 2021 -2022 şi vor fi stabilite obiectivele şi planul 

de acţiune pentru anul şcolar 2022– 2023 

 

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 

Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

lunar decembrie 2021,  

martie 2022,  

iunie 2022 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

Responsabilii comisiilor  

semestrial ianuarie 2022 

iulie  2022 

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

Consiliul de administraţie 

semestrial ianuarie 2022 

iulie  2022 

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în 

atingerea ţintelor 

Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

anual septembrie 2022 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

anual septembrie 2022 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS în urma  evaluării 

Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

Consiliul de administraţie 

anual octombrie 2022 

 


