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ARGUMENT 

 
Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Timiș este elaborat în concordanţă 

cu politicile educaţionale ale Ministerului Educației, interconectate la condiţiile socio-

economice actuale ale județului Timiș, regiunii de vest, României și Uniunii Europene, 

caracterizate de o dinamică continuă a pieței forței de muncă. 

  

 

 

 

 

I. CONTEXTUL 

 

 
I.1. Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Timiș este de a pune în aplicare 

politicile educaționale naționale, de a implementa politici educaționale proprii, ceea ce  asigură 

o educație de calitate,   în spirit european, în unitățile de învățământ din județ. Prin aplicarea 

legislației în domeniu, dar și prin intermediul propriilor instrumente, Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș vizează creșterea calității actului educațional și oferirea unui mediu propice 

dezvoltării  beneficiarilor educației, asigurarea egalității de șanse și a incluziunii. 

 

 

 

I.2. Viziunea Inspectoratului Școlar Județean Timiș este să promoveze un climat 

favorabil  învățării permanente, eficiente, colaborative, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele 

didactice, care să contribuie la dezvoltarea unui sistem de competențe și  valori, în concordanță 

cu aspirațiile fiecărui individ.  
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I.3. Cadrul legislativ 

 

 Legea educației naționale nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Contractulul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ 

Preuniversitar. 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

(ROFUIP) aprobat cu Ordinul M.E. nr. 4183 din 04.07.2022. 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4865 din 16.08.2011, care a aprobat Normele metodologice privind 

stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere, de îndrumare şi control. 

 Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată cu Ordinul M.E. nr. 5154 din 30.08.2021. 

 Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 4742 din 10.08.2016 privind aprobarea Statutului elevului. 

 Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar aprobat cu 

Ordinul M.E.N. nr. 4831 din 31.08.2018. 

 Ordinul M.E. nr. 3505 din 31.03.2022 privind Structura anului şcolar 2022-2023. 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75 din 12.07.2005, Legea nr. 87 din 

10.04.2006 pentru aprobarea OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației. 

 Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6143 din 01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările  și completările 

ulterioare. 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual. 

 Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 5034 din 29.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

a Programului Naţional „Şcoala altfel”. 

 Ordinul M.E.C.Ş. nr. 4624 din 27.07.2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul 

de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara, aprobat prin Ordinul 

M.E.C.T.S. nr. 5567/2011. 

 Ordinul M.E.N. nr. 4694 din 02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educatia 

timpurie. 

 Ordinul M.E. nr. 5241 din 31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-2023. 

 Ordinul M.E. nr. 5242 din 31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

național de bacalaureat 2023. 

 Ordinul M.E. nr. 5243 din 31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024. 

 Ordinul M.E. nr. 5439 din 26.09.2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul 

admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024. 

 Ordinul M.E. nr. 4759 din 22.08.2022 privind aprobarea graficului de desfăşurare a 

examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional 

şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022-2023. 

 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice. 

 Instrucțiunea nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de 

învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern 

managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 

600/2018. 

 Ordinul M.E.N. nr. 5144 din 26 septembrie 2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în 

educație. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/178791
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/178791
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 Ordinul M.E. nr. 4597 din 06.08.2021, care a aprobat Metodologia privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 

de învăţământ preuniversitar,  cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordinul ME nr.6218 din 09.11.2022 care aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024. 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Ordinul M.E. nr. 4224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea  calității 

programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile 

 Ordinul M.E. nr. 5434 din 31.10.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ. 

 Ordinul M.E. nr. 5723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a 

examenului național de definitivare în învățământ, în anul școlar 2023-2024. 

 Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 3844 din 12.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unitatile de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 4.093 din 19 iunie 2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului „A 

doua șansă”. 

 Ordinul M.E.C. nr. 6106 din 23.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordinul M.E.N. nr. 3732/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de 

Colegiu national/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar. 

 Ordinul M.E.N. nr. 4030 din 28.06.2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei de 

acordare a titlului de Colegiu national/Colegiu unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobata 

prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3732/2013. 

 Ordinul M.E. nr. 4050 din 29.06.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de 

îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat. 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5545 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar 

obligatoriu. 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare. 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-

cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare. 

 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6564 din 13.12.2011, privind aprobarea Procedurii de atribuire a 

denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul M.E. nr. 6217 din 09.11.2022, pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învatamântul preuniversitar de stat, evidenta 

efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitatile de învatamânt particular, precum si 

emiterea avizului conform în vederea organizarii retelei unitatilor de învatamânt preuniversitar 

pentru anul școlar 2023-2024. 

 Ordinul M.E.C. nr. 5545 din 10.09.2020, care a aprobat Metodologia-cadru privind 

desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/132127
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/132127
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I.4. Documentele de referință 

 

Prezentul plan managerial este elaborat din perspectiva asigurării calității sistemului de 

educație de nivel preuniversitar în județul Timiș, în concordanță cu noile cerințe ale integrării 

învățământului românesc în spațiul european, în conformitate cu strategia de dezvoltare a 

învățământului preuniversitar în județul Timiș. Planul managerial este formulat având în 

vedere prioritățile în domeniul educației, stabilite lanivel național, european, dar și județean, 

prin următoarele documente-cadru: 

  

 Raportul privind starea și calitatea învățământului din județul Timiș pentru anul școlar 2021-

2022. 

 Diagnoza mediului educațional preuniversitar în județul Timiș - octombrie 2022. 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020-2030, capitolul Educaţie. 

 România Educată. 

 Priorităţile strategice ale Ministerului Educaţiei şi planurile de acţiuni sectoriale. 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România. 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România. 

 Strategia privind digitalizarea educației din România. 

 Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar. 

 Strategia Națională de Educație Financiară 2022-2026 

 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, Obiectivul 4 - Educație 

de calitate 

 Strategia națională de educație parentală „Părinți educați, copii fericiți” 2022-2030  

 Alte documente emise de M.E. și Uniunea Europeană.  
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I.5. Contextul european  
 

Educația este esențială pentru vitalitatea societății și economiei europene. Spațiul 

european al educației urmărește să furnizeze comunităților de educație și formare sprijinul de 

care au nevoie pentru a-și îndeplini misiunea fundamentală, în vremuri provocatoare și 

interesante – Președinta von der Leyen 

Dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, care trebuie 

să fie favorabile incluziunii și de înaltă calitate, reprezintă unul dintre principiile 

europene.Uniunea își restabilește strategia de creștere pe baza durabilității, cu tranziția verde și 

tranziția digitală ca factori de transformare. Educația se află în centrul modului de viață 

european, consolidând economia socială de piață și democrația prin libertate, diversitate, 

drepturi ale omului și justiție socială. 

Noua Agendă strategică pentru Uniune pentru anii 2019 – 2024 adoptată de Consiliul 

European la 20 iunie 2019 evidențiază faptul că statele membre „trebuie să accelereze 

investițiile în competențele și în educația oamenilor”. Provocarea imediată constă în asigurarea 

unui nivel adecvat de investiție în educație și formare cu  cheltuieli eficiente și eficace.  Cadrul 

strategic pentru educație și formare profesională 2020 (ET 2020) a stabilit ținte comune la 

nivelul UE („criterii de referință”) și a pus la dispoziție o gamă largă de instrumente de învățare 

reciprocă și de sprijin al politicilor, care au încurajat statele membre să își concentreze 

eforturile asupra celor mai urgente priorități.  În anul 2020 s-au obținut următoarele rezultate:  

1. Aproape 95 % dintre copii frecventează învățământul preșcolar de la vârsta de 4 ani. 

Această etapă extrem de importantă a educației poate în prezent să valorifice pe deplin 

standardele de calitate, în special pentru copiii care provin din medii defavorizate. 

2. Rata de absolvire a învățământului terțiar de către tinerii adulți a înregistrat o creștere 

substanțială în cursul ultimului deceniu, aducând UE chiar peste ținta de 40 % stabilită în 2009. 

Un nivel de instruire mai ridicat este corelat cu șanse mai bune de a găsi și de a păstra un loc de 

muncă, cu venituri mai mari și cu o participare sporită la viața democratică. 

3. Ponderea tinerilor care părăsesc sistemul de învățământ fără o diplomă de învățământ 

secundar superior și care nu mai urmează cursuri de formare profesională a scăzut de la 14 % 

în 2009 la 10,2 % în 2019, atingându-se astfel practic ținta UE de 10 %. Această realizare 

contribuie la combaterea capcanei competențelor reduse pentru tinerii adulți. 

4. UE nu și-a atins ținta de reducere a ponderii tinerilor în vârstă de 15 ani cu rezultate 

slabe la citire, matematică și științe sub 15 % până în 2020. UE în ansamblul său a rămas în 

urmă în toate cele trei domenii: mai mult de o persoană din cinci în vârstă de 15 ani nu poate 

îndeplini sarcini simple în aceste domenii, iar rezultatele sunt strâns corelate cu statutul 

socioeconomic. 

5. Rata de ocupare a absolvenților recenți a crescut la 80,9 % în 2019, ceea ce semnalează 

o redresare constantă față de nivelul minim record de 74,3 % înregistrat în 2013 și reprezintă o 

apropiere de ținta de 82 % a UE. 

6. Participarea adulților la activități de învățare, care a fost afectată parțial de consecințele 

crizei financiare, nu a atins ținta de 15 %, dar a crescut la 10,8 % în 2019, înregistrându-se 

diferențe mari între statele membre. 

Programul Erasmus+ a fost esențial pentru aplicarea la scară largă a practicilor de succes și 

pentru creșterea cooperării în vederea reformelor naționale, precum și pentru sprijinirea 

financiară a punerii în aplicare la acțiunilor la nivelul UE, cum ar fi susținerea angajamentului 

UE de a promova cetățenia, libertățile fundamentale, toleranța și nediscriminarea prin educație. 

Fondurile structurale și de investiții europene au pus la dispoziție fonduri pentru realizarea de 

reforme naționale sistemice. Programul de sprijin pentru reforme structurale a furnizat sprijin 

tehnic pentru reformele statelor membre privind sistemele de educație și formare. 

Importanța acestor activități a primit cea mai înaltă recunoaștere politică, ceea ce a dus la 

creșterea ambițiilor europene în domeniul educației. Prin Declarația de la Roma din martie 
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2017, liderii UE s-au angajat să acționeze pentru „o Uniune în care tinerii primesc cea mai 

bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent”. 

Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în comun de liderii UE la Summitul social de 

la Göteborg din 2017, instituie ca primul său principiu dreptul la educație, formare profesională 

și învățare pe tot parcursul vieții care să fie favorabile incluziunii și de înaltă calitate. 

Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 au evidențiat faptul că „educația și 

cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți caracterizate prin coeziune și favorabile 

incluziunii, precum și pentru sprijinirea competitivității noastre” și au identificat o serie de axe 

de lucru – în conformitate cu viziunea Comisiei pentru Spațiul european al educației. Comisia a 

extins acest mandat în cadrul inițiativelor inițiale privind Spațiul european al educației într-o 

serie de domenii. 

Eforturile pentru instituirea Spațiului european al educației vor fi în sinergie cu Agenda pentru 

competențe în Europa, cu politica EFP reînnoită și cu Spațiul european de cercetare pentru a 

valorifica cunoștințele, întemeind pe acestea redresarea și prosperitatea Europei, pe baza 

principiilor comune ale incluziunii, mobilității și inovării. Aceste inițiative, împreună cu noua 

Strategie europeană privind egalitatea de gen pentru anii 2020-2025, vor contribui la 

încurajarea unei tranziții ușoare de la școală la studiile academice, EFP, precum și la muncă și 

vor transforma învățarea pe tot parcursul vieții într-o realitate.  Acestea vor promova de 

asemenea o cultură a egalității de gen la locul de muncă și vor contribui la combaterea 

rasismului și a tuturor formelor de discriminare, inclusiv a stereotipurilor de gen.Spațiul 

european al educației oferă o perspectivă privind viitorul educației și formării în Uniunea 

Europeană. Acesta identifică aspectele - cheie și stabilește căile de urmat, în conformitate cu 

principiul subsidiarității și cu respectarea deplină a competențelor statelor membre privind 

educația și formarea la nivel național, regional și local. Educația și formarea vor reprezenta un 

factor stimulator cheie pentru realizarea unei redresări orientate către tranzițiile verde și 

digitală.  

Pentru următorul deceniu, cadrul strategic va aborda următoarele  priorități strategice: 

1. Îmbunătățirea calității, a echității, a incluziunii și a reușitei pentru toți în educație și 

formare.  

2. Transformarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității într-o realitate pentru toți.  

3. Îmbunătățirea competențelor și a motivației în profesia de cadru didactic. 

4. Consolidarea învățământului superior european. 

5. Susținerea tranziției verzi și a tranziției digitale în și prin educație și formare. 

Analizând strategiile, luând în considerare studii diverse, statele membre UE convin asupra 

următoarelor șapte ținte de atins la nivelul UE:  

1. Tineri în vârstă de 15 ani având competențe de bază scăzute. Proporția tinerilor în vârstă de 

15 ani cu competențe scăzute la citire, matematică și științe ar trebui să fie sub 15 % până în 

2030. 

 2. Elevi de clasa a opta având competențe de bază digitale scăzute. Proporția elevilor de clasa 

a opta cu competențe scăzute în domeniul informatic ar trebui să fie sub 15 % până în 2030.  

3. Participarea la educația și îngrijirea timpurie.Cel puțin 96 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă 

între 3 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară ar trebui să participe la 

educație și îngrijire timpurie până în 2030.  

4. Părăsirea timpurie a sistemului de educație și formare.Până în 2030, proporția persoanelor 

care părăsesc timpuriu sistemele de educație și formare ar trebui să fie sub 9 %.  

5. Absolvirea învățământului terțiar. Proporția persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de 

ani care au absolvit învățământul terțiar ar trebui să fie de cel puțin 45 % până în 2030. 

Sursa datelor este Programul pentru evaluarea internațională a elevilor (PISA), astfel cum au 

fost culese și administrate de OCDE.Aceste ținte ar trebui să țină seama, de asemenea, de 

contextele diferite ale statelor membre și de faptul că, potrivit prognozelor internaționale, ar 
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putea exista o modificare a datelor de început pentru anii 2020 și 2021, din cauza impactului 

grav al pandemiei de COVID-19 asupra sistemelor de educație și formare din UE. 

Țintele propuse ale Spațiului european al educației și cele privind învățarea în rândul adulților, 

EFP și capacitatea de inserție profesională prezentate în cadrul Agendei pentru competențe și în 

Propunerea de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională se 

completează și se consolidează reciproc, acoperind în același timp întreaga sferă a educației și 

formării. Se va evalua în mod regulat progresul privind aceste seturi de ținte și, după caz, va 

propune extinderea și revizuirea lor pentru 2030. Spațiul european al educației oferă o 

perspectivă privind viitorul educației și formării în Uniunea Europeană. Acesta identifică 

aspectele - cheie și stabilește căile de urmat, în conformitate cu principiul subsidiarității și cu 

respectarea deplină a competențelor statelor membre privind educația și formarea la nivel 

național, regional și local. Educația și formarea vor reprezenta un factor stimulator cheie pentru 

realizarea unei redresări orientate către tranzițiile verde și digitală.  

 

I.6. Contextul național  
 

La nivel național prioritățile Ministerului Educației sunt precizate în cadrul Planului de 

acțiune pentru educație specific perioadei 2019-2030. Acesta vizează următoarele obiective 

strategice: 

- modelarea printr-o legislație modernă și coerentă, a unui sistem educațional și de formare 

predictibil, stabil, dar deschis inovării, care să răspundă nevoilor societății actuale și aspirațiilor 

tuturor elevilor 

- promovarea stării de bine în școli ca premisă pentru îmbunătățirea serviciilor educaționale și 

pentru folosirea eficientă a resurselor școlare inclusiv a mediului digital 

- asigurarea condițiilor necesare participării tuturor copiilor la educație, inclusiv a celor cu risc 

de dezavantaj educațional și al elevilor cu nevoi educaționale speciale dar și al elevilor 

supradotați și sprijinirea lor în realizarea potențialului personal 

- dezvoltarea și corelarea unor instrumente moderne, digitale, de monitorizare și evaluare în 

vederea furnizării de date pentru formularea unor direcții strategice și a unor soluții de 

îmbunătățire permanentă în parteneriat cu părțile cheie interesate, a calității serviciului public 

de educație 

- crearea cadrului ca toți furnizorii de educație și formare, cadre didactice și lideri educaționali, 

să dobândească abilități și instrumente necesare pentru a oferi o experiență de învățare de 

calitate 

- intensificarea și diversificarea relațiilor dintre educație și comunitate în general, dintre școli și 

sectorul economic, pentru a crește relevanța actului educațional la nevoile societății. 

În proiectul președintelui, ”România educată”, viziune și strategie 2018-2030 sunt menționate 

douăsprezece deziderate pentru România educată, la orizontul 2030: 

- sistemul de educație formează cetățeni activi 

- educația este individualizată centrată pe nevoile și aspirațiile celui care învață și pe 

specificul fiecărei comunități de învățare 

- educația începe cât mai devreme în viața unui copil și continuă pe tot parcursul vieții 

- profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație 

- pentru educație se alocă resurse suficiente în mod transparent și eficient 

- sistemul de educație este unul echitabil și de calitate pentru fiecare elev 

- tinerii pot opta pentru trasee flexibile în educație 

- sistemul de educație românesc este atrăgător pentru comunitățile academice din România și 

din întreaga lume, facilitând o intensificare crescută a mobilităților internaționale 

- alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor 

- etica și integritatea sunt valori care se transmit și se respectă pe tot parcursul educațional 

- managementul educațional este unul profesionist și bazat pe inovație 
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- cadrul legislativ care guvernează educația este unul stabil și se bazează pe o viziune 

asumată.  

 

I.7. Priorităţi și obiective la nivel regional și local 
 

Strategia Națională pentru educație în învățământul profesional și tehnic se realizează la 

nivel național și vizează patru niveluri:  nivelul național, nivelul regional (PRAI), nivelul 

județean (PLAI) și nivelul local (PAS). 

În cadrul PRAI al regiunii de dezvoltare Vest, pentru perioada 2016-2025 sunt stipulate 

direcții și obiective asumate la nivel de regiune, unde una dintre axele strategice se referă la 

Educație și resurse umane având ca obiectiv de dezvoltare crearea unor condiții necesare 

dezvoltării capitalului uman în reproiectarea inovativă a produselor serviciilor și tehnologiilor 

din toate domeniile vieții economico-sociale, în educația inițială și cea continuă, în strânsă 

corelare cu cerințele pieței muncii și cu standardele europene. 

 PLAI oferă cadrul general pentru elaborarea planurilor şi programelor vizând:  

⇒ Calificările profesionale relevante pentru dezvoltarea socio-economică locală (nivel 

de judeţ) structurate pe domenii ocupaţionale şi nivele de calificare;  

⇒ Măsuri de raţionalizare a reţelei şcolare ;  

⇒ Planul de şcolarizare al şcolilor IPT;  

⇒ Măsuri complementare de formare profesională continuă;  

⇒ Măsuri asociate de formare profesională a elevilor cu nevoi speciale, în vederea 

integrării lor în sistemul general de educaţie;  

⇒ Măsuri privind dezvoltarea parteneriatului social şi a curriculumului în dezvoltare 

locală;  

⇒ Măsuri privind susţinerea investiţiilor în infrastructură şi echipamente didactice; 

Obiectivele și țintele vizate de către PLAI sunt: 

OBIECTIV 1: Optimizarea procesului de implementare a documentelor 

PRAI/PLAI/PAS 

Ținta 1.1.: Implementarea măsurilor PLAI în proporţie de 80% 

Ținta 1.2.: Crearea unor reţele eficiente de monitorizare a implementării măsurilor 

PLAI 

OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii 

Ținta 2.1.: Analiza gradului de corelare a ofertei şcolare a judeţului Timiş şi 

recomandărilor regionale din PLAI 

Ținta 2.2.: Constituirea bazei de date la nivel judeţean privitoare la cuprinderea 

absolvenţilor TVET 

Ținta 2.3.: Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor 

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

formare continuă 

Ținta 3.1.: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane din TVET 

OBIECTIV 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Ținta 4.1.:Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT 

Ținta 4.2.:Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire. 

OBIECTIV 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor 

elevilor din TVET 

Ținta 5.1.:Toţi elevii din TVET vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru 

carieră. 

Ținta 5.2.:Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, de a oferi servicii de consiliere 

şi orientare.  
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II. ANALIZA NEVOILOR 

II.1. Analiza mediului extern 
 

        Analiza P.E.S.T.E.(politic, economic, social, tehnologic, ecologic) 

 

Contextul politic  

Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul 

Proiectului ”România educată”. Proiectul ”România educată” este un răspuns la schimbările 

profunde din societatea românească și din lume. Conform proiectului educația devine o 

prioritate la toate nivelurile și toată societatea românească își asumă responsabilitatea pentru 

susținerea educației. Proiectul propune un sistem educațional echitabil, care asigură și respectă 

dreptul fiecărui elev la educație de calitate, organizată într-un sistem caracterizat prin 

integritate, etică și profesionalism. Sunt propuse zece deziderate pentru educație: 

1. Educație de calitate pentru toți; 

2. Educație individualizată; 

3. Autonomie și gândre critică; 

4. Responsabilitate și integritate; 

5. Modelul profesorului în formarea elevului este cel mai puternic instrument pedagogic; 

6. Pentru educație se alocă resurse suficiente; 

7. Școli sigure și sănătoase; 

8. Sistemul de educație românesc este atractiv și valorifică oportunitățile de colaborare 

internațională; 

9. Managementul educațional este unul profesionist și bazat pe responsabilitate; 

10. Colaborare și stabilitate pentru un sistem de educație rezilient. 

           Societatea românească este în schimbare, în căutarea și promovarea valorilor reale și, 

implicit, școala se supune acestor schimbări. În cadrul județului Timiș activitatea în domeniul 

învățământului preuniversitar se desfășoară în baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, pe baza ordinelor, metodologiilor, notificărilor care 

sprijină punerea în practică a reformei învățământului, a managementului școlar și educațional, 

în raționalizarea resurselor umane și financiare.  

 

Contextul economic 

  În urma recentei crize economice şi financiare, considerată cea mai serioasă recesiune 

din istoria Uniunii Europene, Comisia Europeană a elaborat o strategie menită să revigoreze 

economia europeană şi să facă posibilă o „creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii printr-o mai bună coordonare a politicilor naţionale şi europene”.  

      În acest context, în domeniul educaţiei, Comisia Europeană recomandă amplificarea 

eforturilor menite să conducă la reducerea abandonului şcolar, sub nivelul de 10% şi creşterea 

numărului absolvenţilor cu studii superioare, la 40%. 

După o creștere puternică în 2021, economia României urmează să încetinească până la 

2,6 % în 2022, deoarece inflația ridicată erodează venitul disponibil, iar războiul de agresiune 

al Rusiei împotriva Ucrainei afectează sentimentul economic, lanțurile de aprovizionare și, în 

cele din urmă, investițiile. Se preconizează o ușoară accelerare a creșterii în 2023, odată cu o 

posibilă scădere a inflației. Se estimează că șomajul va rămâne la aproximativ 5,5 %, în timp ce 

prețurile vor atinge un nivel maxim în acest an, care va scădea treptat în 2023.  

      Cerinţele de forţă de muncă sunt restrânse, ca urmare a închiderii unor capacităţi de 

producţie. Raportările anuale ale Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă reliefează 
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dificultăţile cu care se confruntă absolvenţii învăţământului preuniversitar în integrarea pe 

piaţa muncii.  

      Se constată o insuficientă cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii 

acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii, fapt ce se reflectă în opţiunile făcute la admiterea în 

clasa a IX-a.  

      Studiul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională arată faptul că cei mai 

multi elevi şi părinţi optează pentru continuarea studiilor la specialitatea 

Matematică/Informatică, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnologic şi 

profesional. Şomajul şi sărăcia reprezintă o ameninţare atât la nivel local cât şi naţional a 

creşterii actelor de delincvenţă şi părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ. 

 

Contextul social 

 

Populația stabilă cu domiciliul din județul Timiș era la nivelul anului 2020 de 759.416 

de locuitori. Dintre aceștia, 58,4% locuiau în mediul urban și 41,6% în mediul rural. Raportat 

la Regiunea Vest, populația din mediul urban a județului Timiș este mai mică cu 3,9%, iar față 

de valoarea înregistrată la nivel național este mai mare cu 2%. Analizând evoluția populației 

din județ în intervalul 2010-2020, se poate observa o tendință de creștere a populației care este 

în contrast cu cea generală de scădere a populației la nivel național. Astfel, creșterea este de 

4,3% în perioada 2010-2020, ceea ce atrage atenția asupra faptul că județul Timiș este unul 

dintre cele mai dezvoltate din perspectiva tendinței demografice pozitive care s-a remarcat a fi 

constantă începând cu anul 2006.. 

Încă din anul 2016, județul Timiș înregistrează printre cele mai bune valori la nivel 

național în ceea ce privește procentul asociat grupei de vârsta a persoanelor active (15-64 ani) 

și valoarea raportului de dependență demografică. 

Diversitatea etnică și confesională reprezintă un element valoros la nivelul culturii 

locale. Astfel, diversitatea de obiceiuri, tradiții, perspective reprezintă un element esențial în 

procesul de inovare. În județul Timiș se remarcă, pe lângă comunitatea românească majoritară, 

alte comunități etnice care au tradiții culturale, religioase și lingvistice specifice, fiind un județ 

cu o diversitate etnică sporită. Astfel, conform RPL 2011, populația asociată etniilor minoritare 

reprezintă un total de aproximativ 10% din totalul locuitorilor 80.6% dintre locuitori sunt 

români, iar 2.1% sunt romi. Dintre etniile minoritare, majoritară este cea asociată maghiarilor 

(5.2%), celelalte etnii declarate prezente fiind ucraineni, germani, turci, ruși-lipoveni, tătari, 

sârbi, croați, sloveni, slovaci, bulgari, greci, evrei, cehi, polonezi, respectiv armeni. 

Referitor la profilul confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (74.2%). Din 

perspectiva religiilor minoritare, se remarcă de asemenea o diversitate foarte mare, cea mai 

reprezentativă din punct de vedere numeric fiind cea a romano-catolicilor (8%), alături de cea 

penticostală (3.8%), reformată (1.4%), baptistă (1.3%), greco-catolică (1.2%) și ortodoxă sârbă 

(1%). 

Conform analizei realizate în cadrul Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate 49, care 

măsoară marginalizarea și dezvoltarea umană locală la nivel de comunitate, se observă 

următoarele: județul Timiș este al doilea (după județul Ilfov) cu cea mai dezvoltată populație 

rurală în categoria dezvoltare cuprinzătoare (33%), 55% din populație este în categoria 

dezvoltării medii-ridicate, 7% în categoria dezvoltării medii și 5% în cea a dezvoltării medii-

scăzute. De asemenea, la nivelul județului nu au fost înregistrate comune cu cel mai mic nivel 

de dezvoltare, astfel că Timișul se poziționează la nivel național pe cea de-a doua poziție în 

ceea ce privește valoarea indicele dezvoltării umane locale. 

Din punct de vedere al coeziuniii sociale, în județul Timiș se evidențiază activități care 

reflectă participarea civică (o varietate mare de activități formale și informale care pot aduce 

beneficii societății în general sau unor grupuri specifice), existând peste 4000 de O.N.G.-uri. 
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În ceea ce privește analiza consumului cultural la nivelul zonelor urbane vs. zonele 

rurale, se observă că aproape în toate cazurile consumul cultural este mai activ la nivelul 

zonelor urbane, respectiv în municipiile și orașele județului Timiș. Vorbind despre vitalitate 

culturală și consum cultural, poate unul dintre cele mai relevante aspecte care trebuie menționat 

face referire la titulatura Timișoarei de Capitală Europeană a Culturii, o ocazie cu care oferta 

culturală a orașului, dar și a teritoriului înconjurător se poate diversifica și poate căpăta 

notorietate la nivel național și internațional. Este nevoie însă de eforturi susținute pentru a 

stabili un calendar coerent de acțiuni pentru anii următori, acțiuni orientate atât spre consumul 

liber de cultură, în spații publice, accesibile tuturor, cât și spre consumul specializat, pentru 

publicul pasionat, care să crească și cultura evenimentelor contra cost. 

Infrastructura de învățământ la nivel județean se află doar la jumătatea parcursului de 

modernizare și reabilitare, considerând finanțarea primită pentru intervenții în comparație cu 

necesarul actual.  Resursele umane calificate și/sau în proces de perfecționare pentru procesul 

de predare la clasă sunt scăzute pentru mediul rural, astfel că nu se poate asigura un echilibru în 

pregătirea și seturile de competențe dobândite de  elevii din mediile rural și urban. 

Atractivitatea profilului tehnologic pentru elevi în cazul nivelului liceal a scăzut semnificativ, 

sub 14% alegând acest tip de învățământ. Rata de promovare a examenului de bacalaureat la 

nivel județean a scăzut în ultimii 3 ani. Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de 

şcolarizare ale unităţiilor de învăţământ. Creşterea numărului familiilor monoparentale sau 

dezorganizate influențează apariția fenomenului de abandon şcolar, în timp ce contextual 

pandemic a generat o serie de creșteri ale cazurilor de bullying, tulburări emoționale, etc, fapt 

ce favorizează scăderea randamentului în învățare.  

Analiza contextului social național, județean și local au scos în evidență următoarele 

aspecte cu care școala noastră se confruntă: 

- creșterea numărului de elevi care provin din familii monoparentale, care au părinți la 

muncă în străinătate și sunt lăsați în grija rudelor, 

- creșterea numărului de elevi solicitanți de sprijin social, prin programe guvernamentale 

de sprijin: suplimentare hrană, rechizite școlare gratuite,tichete sociale, burse 

profesionale, Bani de liceu, burse sociale. 

- reintegrarea elevilor emigranți. 

 

Contextul tehnologic 

Tehnologiile și modificările asociate acestora influențează instrumentele manageriale 

disponibile în cadrul instituțiilor publice și private.  

Factorii externi tehnologici care afectează capacitățile instituționale la nivelul județului Timiș 

sunt: 

- integrarea digitalizării; 

- integrarea comerțului electronic; 

- lipsa măsurilor de politică privind digitalizarea industriei; 

- reticența companiilor față de digitalizare. 

       În  acord cu aceștia se impune stimularea cooperării în vederea inovării pentru 

transformarea digitală a instituțiilor de învățământ, în vederea formării de abilități și rețele 

internaționale prin care să fie exploatate tendințele tehnologice. 

În general, există mult spațiu pentru adoptarea tehnologiilor digitale la nivelul instituțiilor. Cu 

toate acestea, o parte dintre ele nu par să acorde tehnologiilor digitale un rol determinant în 

creșterea productivității muncii. Tehnologia TIC și serviciile cloud sunt văzute ca o investiție 

suplimentară semnificativă și nu ca o condiție prealabilă pentru eficientizarea activității. 

Școala trebuie să se transforme încât să răspundă noilor provocări și să-și adapteze 

practicile pedagogice la tehnologiile care o pot face mai eficace. Într-o astfel de lume, în care 

tehnologia determină schimbări profunde în modul în care discernem informația din 

multitudinea de zgomote și în modul în care cunoaștem, în care ne raportăm la ceilalți și la noi 
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înșine, în care interacționăm cu mediul din jurul nostru (real și digital), elevii trebuie să fie 

pregătiți să reflecteze asupra felului în care se construiește propria lor identitate digitală, în care 

influențează și sunt influențați de ceea ce se comunică în lumea digitală. 

În ceea ce privește contextul tehnologic al județului Timiș, acesta este determinat de 

existența unor sisteme de conexiune prin fibră optică a sistemului audio vizual, care oferă 

posibilitatea informării adulților și tinerilor, deopotrivă. 

Consemnăm existența mai multor posturi TV și radio locale care se implică constant și activ în 

prezentarea realităților școlare ale comunității, prin dezbateri și emisiuni speciale sau prin 

promovarea de materiale publicitare. 

O mare parte a populației județului Timiș este conectată la Internet, prin intermediul 

acelorași sisteme de fibră optică, fapt care permite accesul elevilor la o informare curentă și 

suplimentară în diverse domenii de activitate, inclusiv în ceea ce privește susținerea 

activităților școlare online. 

Implementarea soluțiilor tehnologice moderne la nivelul unităților de învățământ va 

aduce calitate și valoare adăugată întregului proces instructiv-educativ.  

          Existența platformelor de învățare online, a dotărilor cu echipamente IT facilitează 

procesul de predare-învățare-evaluare și accesul la educație de calitate pentru grupuri 

dezavantajate.  

  

 

Contextul ecologic 

Trăim într-una dintre cele mai poluate țări din Europa. Confirmarea vine și de la 

„Observatorul Calității Aerului”, lansat în iunie 2022 de Agenția Europeană a Mediului, care 

plasează orașele românești la coada celor nepoluate. 

         În  județul Timis, în special în Timișoara, există  indicatori de poluare ridicați, orașul 

nostru fiind unul dintre cele mai poluate orașe din țară. Toate aceste aspect influențează  starea 

de sănătate a populației, atât în rândul adulților, cât și în rândul copiilor. 

        Emisiile de poluanţi atmosferici provin din majoritatea activităţilor industriale şi sociale, 

reprezentând un risc real pentru ecosisteme şi  sănătatea populaţiei. Problemele cele mai 

importante privind poluarea aerului sunt generate de emisiile poluante. Ele produc acidifierea 

atmosferei, afectează producţia de ozon troposferic, măresc concentraţia în atmosferă a 

particulelor în suspensie, a particulelor cu metale. Efectele acestora pot varia de la probleme 

respiratorii minore până la boli cardiovasculare şi deces prematur. De asemenea, vehiculele 

grele sunt surse importante ale emisiilor de NOx, în timp ce maşinile cu pasageri sunt unele 

dintre cele mai importante surse ale emisiilor de CO, NOx, PM2,5 şi compuşi organici volatili 

nemetanici.  

             Nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă in judetul Timiș și în 

Timișoara se poate reduce semnificativ prin punerea în practică a politicilor şi strategiilor de 

mediu cum ar fi: 

 folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile (eoliană, solară, 

hidro, geotermală, biomasă)  

 înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, etanol)  

 utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată (consumuri 

reduse, randamente mari) 

 realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi (absorbţie de CO2, 

reţinerea particulelor fine, eliberare de oxigen în atmosferă). 

          Rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător este evident, el se 

concentrează pe modelarea viitorului membru al societăţii pentru a deveni capabil de a-şi forma 

un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l incita la participare, 

devenind astfel conştient de viitor şi de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o 

mare măsură de opţiunile sale. Educaţia ecologică este valoroasă pentru că presupune o un 
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demers de formare prin şi pentru valori, care poate dobândi forme concrete de realizare, la 

diferite nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi informaţionale în modalitate transdisciplinară, 

în context formal sau nonformal. 

În concluzie, este necesară dezvoltarea spiritului ecologic al elevilor, prin activități 

extracurriculare, implementarea unor opționale cu tematică ecologică, stil de viață sănătos, cât 

și derularea unor proiecte ce vizează toate aceste aspecte.  

Speranţa noastră este că educaţia ecologică sau educaţia cu privire la mediu poate ajuta 

oamenii să înveţe cum să gândească – inclusiv cum să rezolve problemele, să ia decizii, să 

cântărească opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile personale. 

Educația în spiritul dezvoltării durabile va trebui să fie o componentă esențială a 

sistemului de educație românesc.  Dacă astăzi competențele în domeniul IT sunt esențiale 

pentru toate persoanele, în viitor competențele de ecologie  vor fi importante pentru fiecare loc 

de muncă. Astfel, elevii vor trebui învățați cum să-și dezvolte abilități și competențe în ceea ce 

privește dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții 

 

II.2. Analiza mediului intern 
 

II. 2.1 Resursa umană 

 

a) Elevii  

RETEA ȘCOLARĂ   ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT:  2022-2023 

Tip 

invatamant 

Nivel de 

invatamant 

Total 

PJ 

2022-

2023 

PJ 

urban 

2022-

2023 

PJ 

rural 

2022-

2023 

Arondate 

2022-

2023 

Arondate 

urban 

2022-

2023 

Arondate 

rural 

2022-

2023 

MASA Antepreşcolar 0 0 0 19 15 4 

MASA Preșcolar 21 21 0 275 73 202 

MASA Primar 3 0 3 71 14 57 

MASA Gimnazial 106 27 79 22 3 19 

MASA Liceal 50 43 7 0 0 0 

MASA Postliceal 0 0 0 1 1 0 

MASA Profesional 0 0 0 0 0 0 

MASĂ STAT 180 91 89 388 106 282 

SPECIAL Preșcolar 0 0 0 0 0 0 

SPECIAL Primar 0 0 0 0 0 0 

SPECIAL Gimnazial 4 4 0 0 0 0 

SPECIAL Liceal 2 2 0 0 0 0 

SPECIAL Postliceal 0 0 0 0 0 0 

SPECIAL Profesional 2 2 0 0 0 0 

SPECIAL STAT 8 8 0 0 0 0 

EXTRA Palatul copiilor 1 1 0 0 0 0 

EXTRA 
Centru Județean de 

Excelență 
1 1 0 0 0 0 
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EXTRA Clubul copiilor 1 1 0 0 0 0 

EXTRA Club sportiv şcolar 3 3 0 2 2 0 

 6 6 0 2 2 0 

 
RETEA ȘCOLARĂ   ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT:  2022-2023 

Tip 

invatamant 

Nivel de 

invatamant 

Total 

PJ an 

curent 

PJ 

urban 

an 

curent 

PJ 

rural 

an 

curent 

Arondate 

an 

curent 

Arondate 

urban an 

curent 

Arondate 

rural an 

curent 

MASA Preșcolar 14 12 2 0 0 0 

MASA Primar 3 3 0 0 0 0 

MASA Gimnazial 1 0 1 0 0 0 

MASA Liceal 9 9 0 0 0 0 

MASA Postliceal 4 4 0 0 0 0 

MASĂ PRIVAT 31 28 3 0 0 0 

 

 

b) Personalul didactic de predare 

 

Situația ocupării posturilor vacante/rezervate complete si incomplete  

pentru anul școlar 2022-2023 

la data de 13.09.2022 

 

Posturi didactice total 

din care: 

urban  rural 

Număr total coduri posturi 5583 3572 2011 

din care: 

Posturi complete 1474 1003 471 

Posturi incomplete (fractiuni de post) 4109 2569 1540 

Număr total de coduri posturi ocupate de personal calificat: 5001 3289 1712 

din care: Posturi complete 1341 914 427 
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Posturi incomplete (fractiuni de post) 3660 2375 1285 

din care: 

Posturi ocupate pe perioadă 

nedeterminată (titulari) 
309 218 91 

Posturi ocupate pe perioadă determinată 4470 2948 1522 

Atribuite în regim de plata cu ora pe 

maxim 60 de zile personalului calificat, 

până la organizarea concursului 
222 123 99 

Număr coduri posturi ocupate de personal necalificat: 582 283 299 

din care: 

Posturi complete 133 89 44 

Posturi incomplete (fractiuni de post) 449 194 255 

din care: 

candidați care au susținut testarea 

personalului fără studii corespunzătoare 

postului, organizată la nivel județean 
95 66 29 

atribuite în regim de plata cu ora pe 

maxim 30 de zile personalului 

necalificat, până la organizarea 

concursului 

487 217 270 

Până la data de 12.09.2022, un număr de 81 de unități de învățământ au anunțat 

organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice ocupate în regim de plata cu ora 

pe maxim 60 de zile de personal calificat/30 de zile de personal necalificat, până la organizarea 

concursului. Concursurile se vor desfășura la nivelul unităților de învățământ. 

Posturi didactice total 

din care: 

urban  rural 

Număr total coduri posturi pentru care se organizează 

concurs 
344 145 199 

 

 

 



 

17  

II. 2.2 Dezvoltarea de relații cu comunitatea 

 

 Instituţiile administraţiei locale: 

● Instituția Prefectului Judeţul Timiş 

● Consiliul Judeţean Timiş 

● Primăria Municipiului Timişoara 

● Consiliul Local Timişoara 

Direcţii, inspectorate şi agenţii guvernamentale 

● Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş 

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

● Inspectoratul de Jandarmi Timiş 

● Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş 

● Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Timiş 

● Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş 

●  Agenţia Judeţeană de ocupare a forţei de muncă 

Organizaţiile nonguvernamentale:  

Partenerii din domeniul cultural sunt: Centrul Cultural Francez din Timişoara,Teatrul 

Naţional Timişoara, Centrul Cultural German din Timişoara, British Council Timişoara; 

Parteneri din mediul educațional: 

● Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea 

de Științele Vieții “Regele Mihai I” Timișoara,   Casa Corpului Didactic Timiș; sindicatele 

reprezentative din învățământul preuniversitar care activează în județul Timiș. 

Parteneri din mediul economic: 

Cu partenerii din acest domeniu se desfășoară următoarele activități: 

●  instruirea practică a elevilor; 

● orientarea profesională a elevilor; 

● monitorizarea integrării profesionale a absolvenţilor; 

● acordarea de consultanţă pentru elaborarea proiectelor de curriculum în dezvoltare locală 

şi elaborarea unor auxiliare curriculare. 

 

II.2.3. Analiza SWOT  
 

          Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) 

SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele domenii 

fundamentale: Dezvoltarea ofertei curriculare, Dezvoltarea resurselor umane, Dezvoltarea 

resurselor materiale şi financiare, Dezvoltarea de proiecte și relații comunitare. 

 

 

Dezvoltarea ofertei curriculare 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

a) Învățământ tradițional 

 Organizarea activității de pregătire a 

elevilor pentru examene și concursuri prin 

programe de pregătire atât în contexte 

formale, cât și în contexte cu un pronunțat 

caracter nonformal, cultivând astfel, pe de o 

parte, performanța, pe de altă parte, starea de 

bine a acestora; 

 Promovarea multiculturalității prin 

 Centrarea pe o pedagogie a conținuturilor 

în detrimentul pedagogiei competențelor prin 

teoretizare excesivă și lipsa preocupării pentru 

crearea unor situații educaționale care permit 

operaționalizarea conceptelor, aplicarea 

priceperilor și deprinderilor de muncă 

intelectuală; 

 Utilizarea preponderentă a metodelor 
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respectarea și valorificarea, în cadrul 

activităților intra și extrașcolare, a diversității 

culturale; 

 Utilizarea la scară largă a auxiliarelor 

curriculare; 

 Preocuparea majorității cadrelor didactice 

pentru dezvoltare profesională și personală, cu 

impact asupra rezultatelor învățării; 

 Activități de mentorat pentru profesorii 

debutanți, cu implicarea mediului academic 

timișean; 

 Organizarea pretestărilor periodice ale 

elevilor, în perspectiva examenelor naționale; 

 Pregătirea elevilor capabili de performanță, 

atât în unitățile de învățământ, cât și în 

Centrul Județean de Excelență, materializată 

în  premii, mențiuni și premii speciale, la 

etapele naționale ale olimpiadelor și 

concursurilor școlare; 

 Generalizarea în toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar a instrumentelor de 

asigurare a calităţii; 

 Nivelul profesional ridicat în pregătirea 

didactică a personalului din unităţile de 

învăţământ; 

 Accesul la educaţie timpurie pentru copiii 

de vârstă preşcolară, inclusiv celor care 

aparţin unor grupuri sociale dezavantajate şi 

vulnerabile; 

 Existenţa ofertei de calificare bazate pe 

documente de planificare strategică pe termen 

lung, corelate la toate nivelurile decizionale: 

al unităţii şcolare (PAS), la nivel local şi 

regional (PRAI, PLAI); 

 Existenţa ofertei de calificare bazate pe 

documente de planificare strategică pe termen 

lung, corelate la toate nivelurile decizionale: 

al unităţii şcolare (PAS), la nivel local (PLAI) 

şi regional (PRAI); 

 Numărul mare al agenților economici ce 

încheie contracte cu unitățile de învățământ 

tehnologic, facilitând accesul elevilor la 

finalizarea învățământului profesional și 

tehnic, în mod garantat spre piața muncii; 

 Implicarea agenţilor economici în 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ: 

participare la elaborarea proiectului planului 

de şcolarizare la nivel de unitate şcolară, la 

elaborarea curriculumului în dezvoltare locală, 

activităţi de sprijin pentru îmbunătăţirea 

demersului didactic materializate prin 

tradiţionale de instruire, educare, evaluare; 

 Subiectivism şi neconcordanţe în procesul 

de evaluare, mai ales la clasele de elevi care 

susţin evaluarea naţională şi examenul de 

bacalaureat; 

 Reticență a unor cadre didactice față de 

schimbările apărute în conținuturi, în modul 

de abordare a programei școlare; 

 Omiterea conceptului de ”Profil de formare 

a absolventului”, componentă reglatoare a 

Curriculumului național și abordarea 

disciplinei de studiu într-o manieră 

monodisciplinară, neavându-se în vedere nici 

măcar abordarea integrată, în interiorul 

aceleiași arii curriculare; 

 Resursele educaționale deschise nu sunt 

utilizate la scară largă; 

 Existența unor unități școlare cu rată de 

promovare scăzută sau mediocră la examenele 

naționale; 

 Uzura fizică și morală a materialului 

didactic existent în școlile mici din mediul 

rural; 

 Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională 

privind asigurarea calităţii în educaţie;  

 Menţinerea unei rate ridicate a 

absenteismului şi de părăsire timpurie a 

sistemului de educație;  

 Insuficienta informare a unor cadre 

didactice asupra noutăţilor privind programele 

structurate pe competenţe, proiectele de 

reformă, aplicarea legislaţiei şcolare;  

 Creşterea numărului de cadre didactice care 

au catedra în mai multe unităţi de învăţământ, 

uneori la mare distanţă;  

 Număr insuficient de consilieri şcolari, 

logopezi sau defectologi, raportat la numărul 

elevilor cu CES cuprinşi în şcolile de masă; 

 Neconcordanţă între metodologia de 

înscriere în învăţământul primar cu realitatea 

din unităţile de învăţământ, care duce la 

depopularea/suprapopularea unor şcoli; 

 Existenţa unui număr însemnat de unităţi 

şcolare care nu asigură servicii educaţionale 

de calitate, cu rezultate foarte slabe la 

examenele naţionale; 

 Analiza superficială a rezultatelor 

nesatisfăcătoare la bacalaureat, a cauzelor 

acestora şi lipsa planurilor de recuperare 
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consiliere, sponsorizare cu materiale, utilaje şi 

echipamente specifice, angajare, burse 

profesionale; 

 Introducerea învățământului profesional și 

tehnic cu durata de trei ani după clasa a VIII-a 

facilitează accesul la educație a tuturor 

categoriilor de absolvenți ai clasei a VIII-a; 

 Existenţa unui număr de unităţi de 

învăţământ cu statut de „şcoală europeană”; 

 Existenţa unei echipe competente de 

formatori naţionali si regionali; 

 Rezultatele la evaluarea națională pentru 

absolvenții clasei a VIII-a sunt în creștere față 

de anii precedenți; 

 Promovabilitatea este bună la examenul de 

bacalaureat; 

 Existenţa în şcoli a unor produse software 

care sunt utilizate în cadrul lecţiilor istorie; 

 Implicarea în actul decizional a unui număr 

cât mai mare de cadre didactice (Consiliul 

Consultativ al profesorilor de istorie-socio-

umane, metodişti, responsabili de cercuri 

pedagogice); 

 Colaborarea eficientă cu partenerii 

educaţionali din mediul universitar, asociații 

profesionale de specialitate, ONG-uri cu 

obiect de activitate în educație; 

 Circulaţia optimă a informaţiei între ME-

I.Ș.J.-unități de învățământ; 

 Activitate bună a profesorilor metodişti, 

formatori şi responsabili de cercuri metodice; 

 Implicarea cadrelor didactice în proiecte 

locale, regionale, internaţionale; 

 Introducerea T.I.C. în comunicare şi 

instruire la clasă; 

 Testele de antrenament publicate pe site-ul 

https://rocnee.eu/testeantrenament/, resursele 

realizate împreună cu Centrul Național de 

Politici și Evaluare în Educație; 

 Creșterea interesului elevilor pentru 

matematică prin organizarea concursurilor 

interjudețene și județene  și a unor activități în 

parteneriat cu SSMR-Timiș, UVT-Facultatea 

de Matematică, Facultatea de Agronomie, 

Facultatea Politehnica Timișoara; 

 Sprijinirea unităților de învățământ în 

învăţarea pe tot parcursul vieţii şi creșterea 

relevanţei experiențelor dobândite de elevi și 

cadrele didactice, prin participarea la proiecte 

cu finanțare europeană (Erasmus+, POCU). 

individualizate pe elev; 

 Presiune din partea familiilor elevilor 

pentru acordarea de calificative şi note în 

învăţământul primar/gimnazial, urmată de un 

dezinteres total faţă de rezultatele la învăţătură 

la liceu; 

 Înregistrarea unui număr mare de absenţe 

nemotivate la unii elevi, în unele unități de 

învățământ; 

 Înregistrarea unui număr mare de elevi 

repetenţi; 

 Utilizarea ineficientă a bazei materiale 

existente, în special, în mediul rural; 

 Slaba preocupare a conducerii unor unităţi 

şcolare pentru promovarea ofertei 

educaţionale; 

 Rezultate medii la concursurile şcolare din 

anumite domenii; 

 Interes scăzut pentru participarea la 

programul de formare CRED – Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți, 

formare de nivel II; 

 Competențe specifice și conținuturi care nu 

au fost dezvoltate și aprofundate suficient în 

contextual învățământului online; 

 Dezvoltările de competențe în cadrul 

muzeelor, a obiectivelor istorice sau culturale, 

s-au mutat în mediul online cu o eficacitate 

mult mai scăzută; 

 Neglijarea educaţiei pentru sănătate şi a 

educaţiei ecologice în sistemul de învăţământ 

romanesc.; 

 Oferta C. D. Ş. S serveşte în multe şcoli 

drept completare de normă didactică; 

 Reducerea numerică  a  laboratoarelor de 

biologie, chimie, fizică, fiind transformate în 

săli de clase/săli de calculatoare; 

 Abandonul şcolar determinat/favorizat de 

starea materială  şi/sau familială precară a 

elevilor;  

 Sporirea tentației factorilor nocivi şi cu 

impact negativ asupra tinerilor de vârstă 

şcolară (droguri,  mass-media, internet – 

diferite platforme etc.); 

 Numărul redus de aplicații pentru derularea 

de stagii în străinătate și de proiecte europene; 

 Existența unor profesori care  nu cunosc 

Cadrul European Comun de Referinţă; 

 Numărul redus de CDI-uri funcționale în 

școli. 

https://rocnee.eu/testeantrenament/
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b) Învățământ special și special integrat 

 Unităţile de învăţământ din judeţul Timiş 

dispun de documentele de tip reglator care 

orientează şi oferă posibilitatea realizării unui 

management optim al curriculumului naţional: 

planuri de învăţământ pentru toate nivelurile 

de învăţământ şi pentru toate tipurile şi 

gradele de deficienţe-Ordin 3622/2018; 

programe şcolare pentru toate nivelurile de 

învăţământ special (primar, gimnazial şi 

profesional) şi pentru toate categoriile de 

deficienţe, programe şcolare pentru copiii cu 

c.e.s. integraţi în învăţământul de masă, 

programe de consiliere, asistenţă 

psihopedagogică, orientare şcolară şi 

profesională, programe şcolare pentru 

educaţia de bază elaborate în cadrul 

Programului « A doua şansă » pentru 

învăţământul primar şi secundar; ghiduri 

metodologice de aplicare a programelor; 

 Pentru aplicarea corectă a curriculumului 

oficial, şcolile au corelat optim prevederile 

documentelor curriculare cu cele ale  

diverselor metodologii de organizare şi 

funcţionare a serviciilor educaţionale; 

 Toate unităţile de învăţământ special, 

cabinetele psihopedagogice şi logopedice 

dispun de diverse resurse informaţionale, 

metodice şi metodologice : literatură 

pedagogică şi psihologică, metodici, ghiduri 

pentru profesori, materiale auxiliare pentru 

elevi, create de cadrele didactice, pentru 

diferitele tipuri de activităţi (disciplinele de 

studiu obligatorii şi opţionale, terapiile 

specifice şi de compensare, terapia 

educaţională complexă şi integrată), baterii de 

teste psihologice.  

 În ultimii 4 ani se evidenţiază preocuparea 

deosebită a managerilor din învăţământul 

special pentru achiziţionarea acestor 

documente, pentru îmbogăţirea şi 

diversificarea resurselor informaţionale 

utilizate în activitatea didactică şi metodică 

desfăşurată în şcolile speciale.  

 La nivelul judeţului există un interes 

deosebit al unor cadre didactice pentru 

conceperea, editarea şi publicarea unor 

materiale auxiliare pentru educaţia copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale; 

 În proiectarea curriculumului şcolilor, mai 

 Există probleme în ceea ce priveşte 

proiectarea şi implementarea curriculumului 

şcolar, îndeosebi, în următoarele situaţii: 

cadre didactice  debutante care nu au 

competenţe de proiectare didactică; cadre 

didactice necalificate sau în curs de calificare; 

       În şcolile şi grădiniţele de masă în care 

sunt integraţi copii cu dificenţe uşoare au mai 

fost constatate şi alte apecte negative: 

 Deficienţe în proiectarea de perspectivă şi 

imediată, în realizarea adaptărilor curriculare 

recomandate de Serviciul de Orientare Școlară 

și Profesională, din cadrul CJRAE-ului, în 

situaţiile în care copiii sunt integraţi în 

clase/grupe obişnuite, în şcolile şi grădiniţele 

din mediul rural, unde nu există învăţător de 

sprijin/ profesor itinerant, consilier şcolar, 

unde învăţătorul clasei sau educatoarea grupei 

nu a urmat un curs de abilitare în domeniu; 

 Neglijarea tratării diferenţiate a copiilor cu 

c.e.s. în activitatea de predare-învăţare-

evaluare; 

 Însuficiente resurse informaţionale, 

curriculare, ştiinţifice şi metodice, necesare 

cadrelor didactice care lucrează în 

învăţământul de masă cu copii cu nevoi 

educaţionale speciale; 

 Însuficienţa sau neadecvarea mijloacelor 

de învăţământ, mijloace - suport necesare 

învăţării copiilor cu nevoi educaţionale 

speciale; 

 Deseori, aceste carenţe determină apariţia 

repetenţiei, a abandonului şcolar sau luarea 

deciziei de (re)integrare a copilului în 

învăţământul special; 

         Punctele slabe identificate la nivelul 

personalului didactic sunt următoarele 

 Un procent foarte scăzut de cadre 

didactice participante la cursurile de formare 

organizate de C.C.D. Timiş (lipsa acestor 

cursuri); 

 Există încă un procent ridicat de 

neparticipare la educaţie sau de frecvenţă 

scăzută a elevilor (dintre cauzele 

neparticipării acestor copii la educaţie putem 

aminti: condiţii socio-economice precare în 

familie, mentalităţile şi nivelul scăzut de 

educaţie din familie, dezinteresul familiei 

pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale, 
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ales în zona opţionalităţii, există numeroase 

dovezi de consultare a elevilor;  

 Preocuparea cadrelor didactice privind 

respectarea nevoilor şi posibilităţilor de 

învăţare ale copiilor şi a ritmului propriu de 

lucru al acestora, precum şi interesul pentru 

implicarea copiilor în procesul evaluării. 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru 

diversificarea ofertei educaţionale a şcolilor 

este evidenţiată de creşterea numărului de 

programe de stimulare şi dezvoltare, de 

varietatea activităţilor extracurriculare 

organizate: vizite, tabere şi excursii, serbări 

şcolare, vizionări de spectacole etc. Cele mai 

multe activităţi au fost realizate în parteneriat 

cu diferite instituţii de cultură, cu autorităţile 

locale, cu organizaţiile neguvernamentale care 

au ca obiectiv protecţia copiilor cu nevoi 

speciale. 

copii maltrataţi fizic şi psihic, delicvenţa 

juvenilă, neîntocmirea în timp util, a 

documentaţiei necesare pentru aprobarea 

şcolarizării la domiciliu); 

 Prea puține parteneriate  educaţionale în 

școlile speciale cu ONG-uri, alte organizații 

din ţară şi străinătate; 

 Partcipare slabă a elevilor din școlile 

speciale la concursuri/competiții școlare- 

existența a doar 2 concursuri naționale- 

nevăzători și surzi; 

 Există încă numeroase probleme, în ceea 

ce priveşte dotarea cu mijloace de învăţământ, 

în scolile speciale.În  Timişoara, există situaţii 

în care sunt  revendicate în baza Legii 

proprietăţii spaţiile unei  unităţi de 

învăţământ. În aceasta, în ultimii ani, în mod 

logic, nu s-au mai făcut investiţii, cu toate că 

infrastructura necesită intervenţii.  

  

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI (THREATS) 

a) Învățământ tradițional 

 Strategia ministerului privind îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi 

de formare profesională, facilitarea accesului 

tuturor la sistemele de educaţie şi de formare 

profesională, deschiderea sistemelor de 

educaţie şi de formare profesională către 

societate; 

 Existenţa preocupărilor privind actualizarea 

programelor şcolare; 

 Conţinutul Planului-cadru oferă 

posibilitatea introducerii opţionalelor şi 

particularizarea acestora din perspectiva 

actului de învăţare; 

 Dotarea cu mijloace şi materiale didactice 

moderne conduce la aplicarea metodelor 

activ-participative în actul de predare-

învăţare-evaluare; 

 Deschiderea elevilor către formarea 

deprinderilor de a opera pe calculator/utilizare 

T.I.C.; 

 Existenţa multiplelor posibilităţi de 

informare (Internet) şi de formare continuă a 

cadrelor didactice (programe naţionale, 

europene, internaţionale); 

 Accentuarea rolului parteneriatului în 

dezvoltarea unităţii şcolare şi în derularea 

unor programe de pregătire specială pentru 

olimpiade şi concursuri; 

 Declinul demografic, reducerea efectivelor 

şcolare;  

 Diminuarea interesului/capacităţii unor 

familii de a susţine pregătirea şcolară a 

copiilor; 

 Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională, 

privind asigurarea calităţii în educaţie şi a 

descentralizării sistemului educaţional; 

 Inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a 

unor cadre didactice pentru atingerea 

standardului profesional. 

 Sistemul de mentorat nu acoperă în 

întregime nevoia de consiliere a cadrelor 

didactice debutante; 

 Lipsa unor prevederi specifice în legislaţia 

şcolară care să permită atenţionarea/ 

sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate 

faţă de propria dezvoltare profesională; 

 Rezistenţa la schimbare şi conservatorism a 

unor cadre didactice; 

 Motivarea/stimularea slabă a cadrelor 

didactice prin politici salariale curente; 

 Dezinteresul manifestat de unele cadre 

didactice pentru dezvoltarea unităţii şcolare; 

 Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii 

asupra normării personalului didactic şi a 
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 Relaţia cu mass-media pentru promovarea 

activităţilor şi rezultatelor în urma 

concursurilor de istorie-discipline socio-

umane; 

 Colaborarea cu edituri locale în scopul 

promovării articolelor, lucrărilor cadrelor 

didactice şi ale elevilor din judeţul Timiş; 

  
 Existența în cadrul universităților 

timișorene a unui mediu universitar deschis 

parteneriatelor și colaborărilor cu 

învățământul preuniversitar; 

 Experiențele, pozitive și negative, 

dobândite în perioada activităților on-line 

reprezintă resurse valoroase pentru că 

decantarea acestor experiențe poate fi 

valorificată prin optimizarea politicilor 

educaționale, a conținuturilor curriculare, a 

formării inițiale și continue a cadrelor 

didactice; 

 Trecerea de la controlul calității la 

controlul pentru asigurarea calității procesului 

instructiv-educativ atât la nivel micro, cât și la 

nivel macro; 

 Organizarea unor activități/proiecte 

extracurriculare cu impact asupra 

performantelor postacademice ale 

absolvenților, competențe reflectate în 

adaptarea la viața socio-profesională a 

acestora; 

 Promovarea unei evaluări unitare și 

coerente, exersarea competențelor de 

autoevaluare ale elevilor, prin evaluare 

formativă și formatoare; 

 Implementarea unor proiecte integratoare 

din punct de vedere curricular; 

 Proiecte educative de combatere a 

inegalității de șanse și a eșecului școlar 

organizate de profesori cu experiență didactică 

relevantă; 

 Mentorarea cadrelor didactice debutante 

prin aplicarea prevederilor art. 72, lit. i, din 

O.M. 4183/2022 (R.O.F.U.I.P.) privind 

atribuțiile Comisiei pentru mentorat didactic și 

formare în cariera didactică; 

 Utilizarea resurselor tehnologice în 

predare-învățare-evaluare prin cultivarea 

experiențelor educaționale de tip blended-

learning; 

 Organizarea de activități și proiecte care să 

promoveze lectura în rândul tinerilor; 

reţelei şcolare; 

 Degradarea/uzura morală a unor spaţii 

şcolare şi a dotării acestora (manualele 

şcolare); 

 Insuficienţa fondurilor financiare alocate 

pentru unităţile şcolare de către consiliile 

locale; 

 Diminuarea interesului/capacităţii unor 

familii de a susţine pregătirea şcolară a 

copiilor; 

 Lipsa selecției riguroase în mediul 

academic de specialitate; 

 Preocupare scăzută a unora dintre cadrele 

didactice pentru învățare pe tot parcursul vieții 

(profesionale); 

 Abordarea programelor pentru clasele a 

IX-a și a X-a prin apel la repere metodologice, 

fapt ce presupune preocupare din partea 

cadrului didactic de a se apleca asupra 

înțelegerii filosofiei metodologiei (capacitate 

care, în unele cazuri, lipsește); 

 Reticența cadrelor didactice față de 

noutățile metodologice și științifice, abordarea 

conținuturilor într-o manieră perimată, din 

perspectivă academică; 

 Existența unor cadre didactice necalificate; 

 Migrarea cadrelor didactice tinere și 

extrem de competente spre domenii mai 

ofertante financiar și organizațional; 

 Preocupare scăzută pentru școală a 

copiilor (familiilor acestora) în unele școli din 

mediul rural; 

 Viziunea tradiționalistă a familiei vizavi 

de actul educațional, față de modul în care 

acesta trebuie să se desfășoare la nivelul clasei 

de elevi, vizavi de ceea ce înseamnă învățare 

și cunoaștere; 

 Lipsa motivării financiare a profesorilor și 

solicitatrea tot mai frecventă de a presta 

activități pro bono;  

 Preocuparea scăzută a tinerilor pentru artă, 

implicit, literatură; 

 Migrarea cadrelor didactice tinere către 

domenii mai bine plătite. 
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 Posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor 

platforme educaționale online; 

 Existenta unor materiale de sprijin, 

elaborate de CNPEE, privind noua abordare 

educațională (ghiduri metodologice, mijloace 

multimedia); 

 Organizarea la nivel județean și național a 

diferitelor programe de formare profesională 

(webinare) privind organizarea și desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul 

tehnologiei și al internetului. 

b) Învățământ special și special integrat 

 Nivelul de dezvoltare economico-socială şi 

culturală a judeţului Timiș; 

 Rata foarte scăzută a şomajului la nivelul 

judeţului Timiș; 

 Politica guvernului de susţinere a 

învăţământului, procentul tot mai ridicat din 

PIB alocat educaţiei, aceasta fiind o prioritate 

naţională; investiţii masive în infrastructura 

şcolară, suport financiar pentru copiii şi tinerii 

aparţinând unor grupuri defavorizate; 

 Integrarea României în Uniunea 

Europeană; posibilităţi de finanţare externă 

pentru susţinerea unor proiecte educaţionale 

pentru educabilii cu nevoi educaţionale 

speciale şi pentru familiile acestora, a unor 

programe pentru dezvoltarea resurselor umane 

din învăţământul special; programe pentru 

dotarea unităţilor de învăţământ special şi 

integrat, a centrelor de resurse educaţionale, 

cu mijloace moderne de comunicare sau cu 

mijloace didactice moderne; 

 Politica de descentralizare în domeniul 

curriculumului; flexibilitatea curriculumului 

pentru învăţământul special; 

 Politica de descentralizare în domeniul 

resurselor umane, a resurselor materiale şi 

financiare; 

 Politica M.E. de dezvoltare a şcolilor de tip 

incluziv, integrare susţinută prin programe şi 

proiecte cu finanţare externă; 

 Strategia Naţională „Acţiunea comunitară” 

– obiective generale: Includerea copiilor cu 

nevoi speciale din şcolile speciale şi a celor 

din centrele de plasament precum şi a altor 

persoane cu nevoi speciale în comunităţile lor 

locale; Sprijinirea integrării prin implicarea 

tuturor celor interesaţi, prin sensibilizarea 

elevilor, profesorilor şi a altor voluntari. 

 Politică salarială neatractivă  a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din 

învăţământul special şi din şcolile 

integratoare, chiar dacă, pentru acest domeniu 

de activitate, este prevazut un spor salarial; 

 Scăderea ratei natalităţii şi creşterea 

procentului naşterilor cu risc; 

 Educaţie preventivă redusă sau lipsa 

educaţiei în vederea diminuării cazurilor de 

abandon la naştere sau a cazurilor de nou-

născuţi cu deficienţe; 

 Creşterea procentului populaţiei active care 

migrează având drept consecinţă plasarea 

copiilor în medii defavorizante şi diminuarea 

eficienţei  educaţiei timpurii; 

 Locuri de muncă inadecvate nivelului de 

calificare; starea de sărăcie a familiilor 

copiilor; 

 Rezistenţa părinţilor în acceptarea ideii că 

fiul/ fiica este un copil cu nevoi educaţionale 

speciale; 

 Cunoaşterea insuficientă a specificului 

activităţilor de tip integrativ de către părinţi; 

 Servicii oferite unor grupuri ţintă puţin 

numeroase, cu precădere în mediul urban; 

(copiii din mediul rural şi părinţii acestora au 

acces foarte limitat la serviciile specializate 

oferite de centrele de resurse, de cabinetele 

psihopedagogice şi logopedice); 

 Disfuncţionalităţi la nivelul comunicării 

interinstituţionale locale ( servicii sociale, 

şcoli integrative, centre de resurse 

educaţionale, şcoli din învăţământul special); 

 Mentalitatea părinţilor „este sărac, nu ştie, 

trebuie dus în şcoala specială”; 

 Mentalităţile copiilor din şcolile 

integratoare şi ale părinţilor acestora; 

atitudinea de respingere/ segregare a copiilor 
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 Principiile promovate de A.R.A.C.I.P.: 

acces la educaţie, echitate, parteneriat în 

educaţie etc. 

 Strategia de dezvoltare a judeţului Timiş; 

 Planul strategic al municipiului Timişoara; 

 Interesul factorilor locali şi sprijinul 

acordat de către aceştia unităţilor de 

învăţământ special şi şcolilor şi grădiniţelor 

integratoare; 

 Disponibilitatea părinţilor pentru 

implicarea în educarea copiilor, în 

managementul unităţii de învăţământ 

preuniversitar; 

 Diversificarea serviciilor comunitare pentru 

copiii cu nevoi educaţionale speciale şi pentru 

părinţii acestora (protecţie socială, consiliere, 

terapie etc.); 

 Promovarea exemplelor de bune practici de 

către mass-media; 

 Activităţi de tip fund-raising organizate de 

mass-media locală (exemplu: Telemaratonul 

Speranţei); 

 Comunicarea bună între unităţile de 

învăţământ special şi autorităţile locale; 

disponibilitatea pentru realizarea unor 

parteneriate eficiente; 

 Diversificarea ofertei de formare iniţială şi 

continuă a Casei Corpului Didactic Timiş şi a 

Universităţii de Vest Timişoara (exemple: 

masterat de consiliere educaţională, 

management educaţional; cursuri de formare 

continuă pentru managerii unităţilor şcolare); 

 Interesul crescut al societăţii civile pentru 

integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale; crearea unor organizaţii 

nonguvernamentale şi acţiunile acestora de tip 

advocassy sau lobby, de intervenţie şi sprijin a 

persoanelor cu nevoi educaţionale speciale 

(exemple: Fundaţia „Speranţa”, Asociaţia 

„Pentru voi”, Asociaţia părinţilor copiilor cu 

dizabilităţi etc.); 

 Apariţia şi difuzarea rapidă a documentelor 

de politică educaţională  (site-ul M.E. - 

învăţământ special - planuri de învăţământ, 

programe, ghiduri metodologice etc.); 

 Politica naţională şi locală de dezvoltare a 

serviciilor de consiliere, asistenţă, şi protecţie 

socială, medicală; crearea instituţiilor 

specializate în domeniul protecţiei copilului 

(legislaţie - ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 

din 4 octombrie 2016 privind aprobarea 

cu nevoi educaţionale speciale; 

 Restricţionarea la informare în specialitate, 

ştiinţifică şi metodică, datorată finanţării 

locale/centrale reduse; 

 Lipsa / diminuarea programelor sociale 

conduce la creşterea numărului copiilor 

abandonaţi de familie, a copiilor cuprinşi în 

învăţământul special. 
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metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia 

integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilităţi în grad de handicap, a orientării 

şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi în vederea 

abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi 

şi/sau cerinţe educaţionale speciale); 

 Implicarea altor instituţii în acţiunile de 

protecţie şi educaţie a copiilor: Biserica, 

Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică etc. 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

a) Management școlar 

 Generalizarea în toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar a instrumentelor de 

asigurare a calităţii; 

 Derularea programelor de 

formare/dezvoltare profesională care 

contribuie la asigurarea unor resurse umane cu 

pregătire managerială bună (inspectori, 

directori, metodişti, cadre didactice calificate 

superior – masterat în management 

educaţional, doctorat); 

 Respectarea legislaţiei şi a transparenţei în 

actele decizionale; 

 Asigurarea transparenţei, informării asupra 

aspectelor de interes public ale activităţii ISJ 

Timiş şi a activităţii unităţilor din subordinea 

inspectoratului; 

 Existenţa unei echipe competente de 

formatori naţionali si regionali. 

 Activitate bună a Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională.  

 Actualizarea permanentă a paginii web a 

I.S.J. Timiș cu noutăţile legislative şi 

normative, de interes profesional 

(www.isj.tm.edu.ro); 

 Colaborarea bună şi promptă cu instituţiile 

administraţiei publice locale şi teritoriale; 

 Transfer de bune practici educaţionale în 

urma derulării unor schimburi de experienţă 

prin proiecte, programe, parteneriate europene 

cu participarea cadrelor didactice şi elevilor. 

 Creşterea numărului de cadre didactice 

care au catedra în mai multe unităţi de 

învăţământ, uneori la mare distanţă;  

 Număr insuficient de posturi  sau existenţa 

posturilor blocate pentru activităţile 

nedidactice sau cele conexe procesului 

didactic;  

 Disfuncţionalitate, uneori, între 

compartimentele I.Ș.J. Timiș şi unităţile de 

învăţământ, cadre didactice, directori, 

personal administrativ; 

 Activitatea de inspecţie şcolară nu acoperă 

în totalitate componenta de consiliere şi 

îndrumare; 

 Analiza superficială a rezultatelor 

nesatisfăcătoare la bacalaureat, a cauzelor 

acestora şi lipsa planurilor de recuperare 

individualizate pe elev;  

 Practicarea în unele unităţi şcolare a unui 

management improvizat, neprofesional;  

 Existenţa, în unele şcoli, a documentelor 

manageriale nerelevante, nerealiste, fapt ce 

dovedeşte formalism şi superficialitate. 

 

b) Managementul resurselor umane 

 Existența unui număr mare de 

profesori titulari care asigură stabilitate 

sistemului datorită continuității activității în 

 Fluctuaţia personalului didactic din 

mediul rural ceea ce determină uneori 

încadrarea cu dificultate cu personal calificat 

http://www.isj.tm.edu.ro/
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aceeași unitate de învățământ; 

 Colaborarea eficientă cu partenerii 

sociali – sindicatele din învăţământul 

preuniversitar și cu instituţiile administraţiei 

publice locale şi teritoriale; 

 Asigurarea tuturor unităților de 

învățământ cu personal didactic participant la 

concursul de ocupare a posturilor sau la 

concursuri/testări la nivelul unităților de 

învățământ;  

 Existența unui domeniu de comunicare 

virtuală cu unitățile școlare și personalul 

didactic, accesibil la adresa 

www.isj.tm.edu.ro, secțiunea Managementul 

resurselor umane, care face ca informația să 

circule foarte repede pe traseul I.S.J./unitate 

de învățământ/cadre didactice; 

 Realizarea unor proceduri la nivel de 

departament care fac ca activitatea 

compartimentului să devină mult mai 

transparentă și mai eficientă; 

 Încadrarea în numărul de posturi 

aprobat pentru județul Timiș de către M.E. 

 

la anumite discipline/specializări; 

 Existenţa unor zone socio-economice 

defavorizate sau izolate unde se înregistrează 

un număr mare de cadre didactice necalificate; 

 Migrarea personalului didactic 

calificat, didactic auxiliar şi nedidactic spre 

alte domenii de activitate  mai bine retribuite; 

 Lacune în cunoașterea și aplicarea 

legilor și a metodologiilor din partea unor 

directori și netransmiterea unor documente la 

timp și corect întocmite. 

 

 

c) Dezvoltarea resurselor umane 

 Cadre didactice interesate de evoluția 

în cariera didactică prin participare la 

examenele de acordare a gradelor didactice; 

 Echipă numeroasă de formatori cu 

competențe în diferite domenii educaționale; 

 Relații eficiente de colaborare cu 

centrele de perfecționare; 

 Număr redus de cadre didactice care 

adresează conducerii I.Ș.J. Timiș sau 

Ministerului Educației sesizări referitoare la 

domeniul dezvoltării resursei umane; 

 Organizarea unor programe de 

pregătire pentru profesorii debutanți. 

 Formalism în proiectarea, organizarea 

și desfășurarea activității de formare continuă 

la nivelul unităților de învățământ; 

 Valorificarea în mică măsură a 

constatărilor inspecției școlare, pentru 

adaptarea programelor de formare la nevoile 

reale de formare ale cadrelor didactice; 

 Inexistența unui sistem de 

monitorizare și evaluare a efectelor formării 

asupra practicii profesionale curente a 

cadrelor didactice. 

 

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI (THREATS) 

a) Management școlar 

 Îmbunătăţirea legislaţiei pentru educaţie 

prin acte normative şi legislative corective sau 

elaborarea unei noi legi a educaţiei;  

 Strategia ministerului privind 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor 

de educaţie şi de formare profesională, 

facilitarea accesului tuturor la sistemele de 

educaţie şi de formare profesională, 

 Situaţia economică dificilă, ceea ce duce la 

subfinanţarea sistemului de către guvern; 

 Imposibilitatea motivării financiare a 

cadrelor didactice cu rezultate deosebite (2% 

din fondul de salarii, salariul de merit etc.); 

 Declinul demografic, reducerea efectivelor 

şcolare; 

 Interesul scăzut al unor cadre didactice 

http://www.isj.tm.edu.ro/
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deschiderea sistemelor de educaţie şi de 

formare profesională către societate;  

 Existenţa preocupărilor privind 

actualizarea programelor şcolare;  

 Participarea I.Ș.J. Timiş la accesarea 

fondurilor structurale prin proiecte strategice 

(PO CU); 

 Strategia I.S.J Timiş. de asigurare a 

accesului la educaţie a grupurilor 

dezavantajate. 

pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională, 

privind asigurarea calităţii în educaţie şi a 

descentralizării sistemului educaţional; 

 Existenţa unor situaţii potenţiale pentru 

producerea actelor de violenţă datorită 

neimplicării conducerii unităţii de învăţământ 

şi a cadrelor didactice; 

 Necorelarea evaluărilor interne cu cele 

externe în lipsa elaborării la nivel naţional a 

standardelor de performanţă. 

b) Managementul resurselor umane 

 Existenţa proiectelor şi programelor 

pentru dezvoltarea în carieră şi pentru 

reconversia profesională a cadrelor didactice 

în vederea obţinerii de noi calificări care 

permit încadrarea în aceaşi unitate şcolară pe 

mai multe discipline; 

 Asigurarea unui management foarte 

transparent al candidaților, posturilor și 

repartizărilor prin intermediul aplicației on-

line Titularizare (coordonată de MEd) și prin 

publicarea tuturor informațiilor pe site-ul ISJ 

Timiș; 

 Existența disponibilității membrilor 

compartimentului pentru participarea la 

activități de formare; 

 Colaborare instituțională eficientă cu 

autoritățile naționale și județene (Instituția 

Prefectului, Consiliul Județean, Poliție, 

Jandarmerie, etc.). 

 Spor demografic negativ cu implicaţii 

în dimensionarea reţelei şcolare şi încadrării 

personalului didactic; 

 Lipsa informaţiilor privind evoluţia 

sigură a pieţei muncii, a cererii viitoare de 

educaţie; 

 Diminuarea masivă a bugetului de 

timp cu rezolvarea unor situații create de 

persoane neinformate, răuvoitoare, egoiste în 

demers (cereri, sesizări, plângeri, memorii, 

inclusiv către minister). 

 

c) Dezvoltarea resurselor umane 

 Existența la nivelul județului Timiș a 

trei universități – centre de perfecționare prin 

acordarea gradelor didactice, pentru 

majoritatea specializărilor; 

 Legislația și actualele politici 

naționale/europene în domeniul educației și 

formării profesionale motivează și facilitează 

participarea personalului didactic / didactic 

auxiliar la activități de dezvoltare 

profesională; 

 Existența unor programe de formare 

continuă în cadrul unor proiecte cu finanțare 

europeană („Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți CRED”,  

„Profesionalizarea carierei didactice– 

PROF”), în cadrul cărora CCD Timiș este 

partener sau colaborator; 

 Fondurile insuficiente alocate de la 

buget/provenite din finanțarea de bază pentru 

dezvoltarea profesională a personalului 

didactic; 

 Pregătirea deficitară a cadrelor 

didactice debutante în domeniul 

psihopedagogic și metodic; 

 Lipsa de atractivitate a carierei 

didactice; 

 Recunoaștere socială 

necorespunzătoare a profesiei didactice. 
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 Parteneriate cu alte organizații cu 

preocupări în domeniul educațional (Asociația 

Inițiativă în educație - InEdu, Institutul 

Intercultural Timișoara, Asociația Club Lions 

Diamond Timișoara, Asociația Atelier de 

Cuvinte, , în scopul derulării unor activități de 

formare continuă. 

 

 

Dezvoltarea resurselor materiale şi financiare 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

 Reabilitarea reţelei şcolare şi ameliorarea 

infrastructurii prin proiecte cu finanţare 

externă şi prin fonduri ale administraţiei 

locale; 

 Utilizarea curentă în procesul de 

învăţământ, în majoritatea şcolilor, a 

echipamentului informatic, a aparaturii şi 

materialelor pentru laboratoare, săli de sport şi 

biblioteci. 

 Încadrarea cu personal calificat în 

domeniul financiar contabil; 

 În judeţul Timiş funcţionează 9 unităţi de 

învăţământ special, iar în unităţile de 

învăţământ de masă există 69 de cabinete de 

consiliere psihopedagogică şi 13 cabinete 

logopedice. Toate cabinetele şcolare au fost 

dotate, conform listei minimale de bunuri 

necesare cabinetelor; 

  Baza materială a unităţilor de învăţământ 

s-a îmbunătăţit, prin sprijinul financiar al 

Consiliului Judeţean Timiş,  astfel:  

- au fost reamenajate şi au fost dotate spaţiile 

şcolare: săli de clasă, cabinete pentru terapii 

specifice, internate, cantine, săli de sport;  

- unele unităţi de învăţământ au primit sprijin 

financiar (donaţii şi sponsorizări) din partea  

agenţilor economici, a O.N.G.-urilor sau au 

beneficiat de finanţări externe; 

- dotarea şcolilor cu reţele de calculatoare şi 

numeroase mijloace audio-vizuale; 

 Toate unităţile de învăţământ special 

dispun de următoarele facilităţi: cabinete 

medicale, spaţii special amenajate şi cu dotare 

modernă necesare preparării hranei, igienizării 

etc. 

 Imposibilitatea asigurării procesului de 

învăţământ într-un singur schimb, ceea ce 

îngreunează desfăşurarea de proiecte 

educaţionale fără a perturba derularea 

procesului didactic al elevilor şi cadrelor 

didactice; 

 Deprecierea morală şi fizică a manualelor 

şcolare aflate în uz;  

 Slaba actualizare a fondului de carte 

şcolară pentru biblioteci. 

 Disfuncţionalitate, uneori, între 

compartimentele I.Ș.J. Timiș şi unităţile de 

învăţământ, cadre didactice, directori, 

personal administrativ; 

 Cheltuieli necesare pentru energia electrică, 

termică și alte utilități mai mari decât sumele 

alocate; 

 Există încă numeroase probleme, în ceea ce 

priveşte dotarea cu mijloace de învăţământ, în 

scolile speciale; 

 În  Timişoara, există situaţii în care sunt  

revendicate în baza Legii proprietăţii spaţiile 

unei  unităţi de învăţământ. Și din acest motiv,  

în aceste unități, în ultimii ani, în mod logic, 

nu s-au mai făcut investiţii, cu toate că 

infrastructura necesita intervenţii. 

 

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI (THREATS) 
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 Oportunităţi de finanţare pentru educaţie şi 

formare profesională prin programul POCU 

2017-2020, prin accesarea unui volum 

important de fonduri pentru dezvoltare 

economică şi socială; 

 Posibilitatea participării la cursuri de 

perfecționare în domeniul financiar contabil; 

existența mai multor furnizori de formare 

autorizați/acreditați pentru cursuri de 

perfecționare în domeniul financiar contabil. 

 

 

 Echipamentele IT aflate în folosință și 

exploatare au o durată mare de utilizare; 

 Situaţia economică dificilă, ceea ce duce la 

subfinanţarea sistemului de către guvern; 

 Scăderea puterii economice a familiei, ceea 

ce contribuie la creşterea abandonului şcolar. 

 Imposibilitatea motivării financiare a 

cadrelor didactice cu rezultate deosebite (2% 

din fondul de salarii, salariul de merit etc.); 

 Declinul demografic, reducerea efectivelor 

şcolare afectează resursele bugetare ale 

unităților de învățământ în cauză. 

 

 

Dezvoltarea de proiecte și relații comunitare 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

 Existenta unor proiecte desfasurate în 

cadrul institutiei, 

 Personal calificat, cu exrienta si expertiza 

in managementul si implementarea de proiecte 

si programe cu finantare Europeana, 

 Promovarea si initierea de noi parteneriate 

perioadic cu diferite institutii educationale de 

invatamant preuniversiatr, universitar si dinn 

alte domenii, interesate dezvoltarii 

educationale judetene, 

 Existența unor proiecte și programe de 

formare, schimburi de experiență a 

personalului din ISJ,  

 Diversitatea proiectelor existente la nivelul 

instituției: întărește relațiile sociale și 

profesionale între colegi, atât la nivelul ISJ cât 

și la nivelul școlilor, ridică nivelul de 

competență și expertiză în scrierea, 

implementarea și managementul proiectelor, 

sprijină pe viitor dezvoltarea de noi 

parteneriate 

 Deschidere pentru implementarea unor 

proiecte cu finanțare Europeană, scrierea de 

proiecte, dezvoltarea unor parteneriate cu alte 

țări europene, 

 Creșterea preocupării pentru promovarea 

instituțională, a învățării continue, a 

digitalizării fluxului documnentelor ușurând 

procesul de implementare și gestionare a 

proiectelor, programelor. 

 

 Existența unui personal redus pentru 

volumul de muncă și numărul proiectelor cu 

finanțare Europeană aflate în derulare și al 

celor care urmează a fi derulate, 

 Atractivitate scăzută în implicarea 

proiectelor finanțate datorită volumului de 

documentație necesară, a birocrației existente 

în implementarea și gestionarea proiectelor, 

 Lipsa personalului pentru exercitarea 

capacitatii administrative si manageriale a 

Agentiei de management si implementare de 

proiecte cu fonduri PNRAS, ca organism fără 

personalitate juridică, funcțională în cadrul ISJ 

Timiș, căreia I s-au atribuit responsabilități de 

ME, în present constituită din 2 persoane, 
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OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI (THREATS) 

 Existența unor oportunități diverse de 

finanțare pentru formare, schim de experiență, 

dezvoltare profesională, dezvoltare personală, 

 Existența unor oportunități de încheiere de 

parteneriate transfrontraliere pentru dezvoltare 

si promovare institutionala, 

 Atragerea de noi finanțări, 

 Implementarea strategiilor instituționale în 

Acreditarea Erasmus + existent. 

 

 Adaptabilitate scazută in aducerea la timp/ 

recuperarea resursei de timp în implementarea 

proiectelor POCU (întârziate în implementare 

datorită pandemiei COVID 19), 

 Pandemia Covid 19 a produs un blocaj la 

nivel instituțional de respectare a condițiilor 

de finanțare a unor prouecte contractate 

înainte și în timpul pandemiei(3 proiecte 

POCU, 1 proiect POIM), 

 Birocrația și volumul documentației 

necesare managementului și implementării 

proiectelor cu fonduri europene au condus la 

neatractivitatea / neimplicarea personalului 

calificat din cadrul institutional în astfel de 

proiecte, 

 Schimbări frecvente în legislația din 

domeniul educației afectând prognozarea unor 

viitoare parteneriate/proiecte viabile, 

 Scăderea interesului cadrelor didactice de 

implicare activă și eficientă în proiectele 

existente în derulare (a munci cu seriozitate și 

la timp în proiecte și programe, de a se 

documenta, de a anticipa unele riscuri, de a 

previziona, de a raporta), 

 Nerespectarea de către școli a unor termene 

de raportare / raportări eronate, consumatoare 

de timp în corectarea lor, colectarea datelor, 

centralizarea informațiilor pentru un 

management efficient al proiectelor, 

 Prezența unui formalism evident în 

activitatea comisiilor constituite la nivelul 

școlilor, 

 Insuficenta documentare, preocupare a 

managerilor de școli privnd atragerea, 

absorbția de fonduri / resurse financiare, 

 Teama în aplicarea unor programe pentru 

finanțarea școlilor. 
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II.3. Analiza rezultatelor pentru intervalul 2021-2022 
 

1. Date statistice cu privire la rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării Naționale 

 

Statistica înainte de 

contestații 

Note 

între 1 

si 1,99 

Note 

între 2 

si 2,99 

Note 

între 3 

si 3,99 

Note 

între 4 

si 4,99 

Note 

între 5 

si 5,99 

Note 

între 6 

si 6,99 

Note 

între 7 

si 7,99 

Note 

între 8 

si 8,99 

Note 

între 9 

si 9,99 

NOTE 

de 10 
 
Prezenți 

 
Note ≥ 5 

Limba 

română 

 

numeric 

 

21 

 

107 

 

218 

 

360 

 

729 

 

798 

 

760 

 

1024 

 

696 

 

18 

 

4731 

 

4025 

 procent 0,44% 2,26% 4,61% 7,61% 15,41% 16,87% 16,06% 21,64% 14,71% 0,38% 100% 85,08% 

Matematica numeric 20 108 333 691 804 737 640 670 617 110 4730 3578 

 procent 0,42% 2,28% 7,04% 14,61% 17,00% 15,58% 13,53% 14,16% 13,04% 2,33% 100% 75,64% 

Limba 

maternă 

 

numeric 
 

4 
 

1 
 

0 
 

2 
 

7 
 

22 
 

49 
 

91 
 

101 
 

7 
 

284 
 

277 

 procent 1,41% 0,35% 0,00% 0,70% 2,47% 7,75% 17,25% 32,04% 35,56% 2,47% 100% 97,53% 

Medie numeric 13 86 276 552 773 789 749 849 627 11 4725 3798 

 procent 0,28% 1,82% 5,84% 11,68% 16,36% 16,70% 15,85% 17,97% 13,27% 0,23% 100% 80,38% 

Statistica după 

contestații 

Note 

între 

1 

si 1,99 

Note 

între 2 

si 2,99 

Note 

între 

3 

si 3,99 

Note 

între 4 

si 4,99 

Note 

între 

5 

si 5,99 

Note 

între 6 

si 6,99 

Note 

între 

7 

si 7,99 

Note 

între 8 

si 8,99 

Note 

între 9 

si 9,99 

NOTE 

de 10 
 
Prezenti 

 
Note ≥ 5 

Limba 

română 

 

numeric 
 

21 
 

107 
 

216 
 

351 
 

728 
 

766 
 

751 
 

994 
 

778 
 

19 
 

4731 
 

4036 

 procent 0,44% 2,26% 4,57% 7,42% 15,39% 16,19% 15,87% 21,01% 16,44% 0,40% 100% 85,31% 

Matematica numeric 20 108 334 687 807 736 645 669 613 111 4730 3581 

 procent 0,42% 2,28% 7,06% 14,52% 17,06% 15,56% 13,64% 14,14% 12,96% 2,35% 100% 75,71% 

Lb. maternă  

numeric 

 

1 

 

0 

 

4 

 

1 

 

8 

 

22 

 

49 

 

86 

 

106 

 

7 

 

284 

 

278 

 procent 0,35% 0,00% 1,41% 0,35% 2,82% 7,75% 17,25% 30,28% 37,32% 2,47% 100% 97,89% 

Medie numeric 13 86 276 552 773 789 749 849 627 11 4725 3798 

 procent 0,28% 1,82% 5,84% 11,68% 16,36% 16,70% 15,85% 17,97% 13,27% 0,23% 100% 80,42% 
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2. Date statistice cu privire la participarea absolvenților clasei a XII-a / a XIII-a la Examenul național de bacalaureat și cu privire la rezultatele 

obținute de către aceștia 

Sesiunea iunie – iulie 2022 înainte de contestații 

 
  BAC 2022 iunie-

iulie 
Inscrisi Prezenti Neprezentati Eliminati Respinsi 

Respinsi 

cu medii 

Reusiti 

TOTAL 

Reusiti  

6-6,99 

Reusiti  

7-7,99 

Reusiti  

8-8,99 

Reusiti 

9-9,99 

Reusiti 

10 

promoție curentă 

+ promoție 

anterioară  

4159 3937 222 4 1214 236 
2719 

69,06% 
639 690 820 570 0 

promoție curentă  
3647 3516 131 1 939 148 

2576 

73.27% 
518 668 820 570 0 

promoție 

anterioară  512 421 91 3 275 88 
143 

33,97% 
121 22 0 0 0 

 

Sesiunea iunie – iulie 2022 după contestații 

BAC 2022 iunie-iulie  promoție curentă  + promoție anterioară – promovabilitate   
  BAC 2022 iunie-

iulie Inscrisi Prezenti Neprezentati Eliminati Respinsi 

Respinsi 

cu 

medii 

Reusiti 

TOTAL 

Reusiti  

6-6,99 

Reusiti  

7-7,99 

Reusiti  

8-8,99 

Reusiti 

9-9,99 

Reusiti 

10 

promoție curentă 

+ promoție 

anterioară  

4159 3937 222 4 1112 237 
2821 

71,65% 
720 686 794 619 2 

promoție curentă  
3647 3516 131 1 850 151 

2665 

75,80% 
586 664 794 619 2 

promoție 

anterioară  
512 421 91 3 262 86 

156 

37.05% 
134 22 0 0 0 
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Distribuția notelor la probele scrise 

 

Proba Total 

E)a) 

Prezenti 

E)a) 

Reusiti 

TOTAL 

Reusiti 5-

5,99 

Reusiti 6-

6,99 

Reusiti 7-

7,99 

Reusiti 8-

8,99 

Reusiti 9-

9,99 

Reusiti 

10 
Respinsi Eliminat Neprezentat 

Ea 3847 3728 3278 903 682 582 660 432 19 449 1 119 

Eb 164 164 159 18 29 48 30 31 3 5 0 0 

Ec 3945 3782 3110 567 454 501 678 788 122 670 2 163 

Ed 3931 3780 3354 332 437 600 835 1039 111 426 0 151 

 

Sesiunea august-septembrie 2022 înainte de contestații 

 
  BAC 2022 august-

septembrie 
Inscrisi Prezenti Neprezentati Eliminati Respinsi 

Respinsi 

cu medii 

Reusiti 

TOTAL 

Reusiti  

6-6,99 

Reusiti  

7-7,99 

Reusiti  

8-8,99 

Reusiti 

9-9,99 

Reusiti 

10 

promoție curentă 

+ promoție 

anterioară  

1241 1012 229 0 680 268 
332 

32,81% 
285 43 4 0 0 

promoție curentă  
801 684 117 0 451 175 

233 

34,06% 
202 29 2 0 0 

promoție 

anterioară  440 328 112 0 229 93 
99 

30,18% 
83 14 2 0 0 

 

Sesiunea august-septembrie 2022 după contestații 

 
  BAC 2022 august-

septembrie 
Inscrisi Prezenti Neprezentati Eliminati Respinsi 

Respinsi 

cu medii 

Reusiti 

TOTAL 

Reusiti  

6-6,99 

Reusiti  

7-7,99 

Reusiti  

8-8,99 

Reusiti 

9-9,99 

Reusiti 

10 

promoție curentă 

+ promoție 

anterioară  

1241 1012 229 0 667 244 
345 

34,09% 
298 43 4 0 0 

promoție curentă  
801 684 117 0 442 157 

242 

35,38% 
211 29 2 0 0 
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promoție 

anterioară  440 328 112 0 225 87 
103 

31,40% 
87 14 2 0 0 

 

Statistică cumulată după ambele sesiuni bacalaureat 2022 

 
  BAC 2022 cumulat 

Inscrisi Prezenti 
Reusiti 

TOTAL 

Reusiti  

6-6,99 

Reusiti  

7-7,99 

Reusiti  

8-8,99 

Reusiti 9-

9,99 
Reusiti 10 

promoție curentă +  

promoție anterioară  4489 4195 
3166 

75,47% 
1018 729 798 619 2 

promoție curentă  
3756 3604 

2907 

80,66% 
797 693 796 619 2 

promoție anterioară  
733 591 

259 

43,82% 
221 36 2 0 0 

 
3. Situații statistice cu privire la participarea cadrelor didactice la Examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2022 și cu 

privire la rezultatele obținute 

  

Nr. total 

de 

candidaţi 

înscrişi 

Nr. total de 

candidaţi cu 

fişe de 

înscriere 

validate 

Nr. total 

candidaţi 

prezenți 

la proba 

scrisă 

Nr. total 

candidaţi 

retrași 

din 

examen 

Nr. total 

candidaţi 

eliminați 

din 

examen 

Nr. total candidaţi 

ale căror lucrări au 

fost transmise la 

centrele de 

evaluare 

Nr. total 

candidaţi ale 

căror lucrări au 

fost anulate 

Nr. total 

candidaţi 

promovați 

Promovați cu note: 

8 - 8,99 9 - 9,99 10,00 

336 312 290 14 0 276 0 188 117 68 3 

Rata finală de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului 

național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, a fost de 68,7%. 

 



 

35  

 

4. Situații statistice cu privire la participarea cadrelor didactice la c o n c u r s u l  național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și cu privire la rezultatele obținute  

  

  

Cod 

judet 

inscriere 
N

r.
 

ca
n
d
id

at
i 

in
sc

ri
si

 

N
r.

 l
u
cr

ar
i 

tr
an

sm
is

e 

p
en

tr
u
 

ev
al

u
ar

e 

N
r.

 l
u
cr

ar
i 

an
u
la

te
 

N
r.

 

ca
n
d
id

at
i 

cu
 n

o
te

 

N
r.

 c
an

d
. 

cu
 n

o
ta

 1
 

N
r.

 c
an

d
. 

cu
 n

o
ta

 

1
.0

1
-4

,9
9

 

N
r.

 c
an

d
. 

cu
 n

o
ta

  

5
-5

,9
9

 

N
r.

 c
an

d
. 

cu
 n

o
ta

  

6
-6

,9
9

 

N
r.

 c
an

d
. 

cu
 n

o
ta

  

7
-7

,9
9

 

N
r.

 c
an

d
. 

cu
 n

o
ta

 

 8
-8

,9
9

 

N
r.

 c
an

d
. 

cu
 n

o
ta

  

9
-9

,9
9

 

N
o
ta

 1
0

 

înainte de 

contestații 

TM 1280 948 0 948 0 200 163 126 221 148 86 4 

%   74,06% 0,00% 
100,00% 

0,00% 

21,10

% 

17,19

% 

13,29

% 

23,31

% 

15,61

% 9,07% 0,42% 

după 

contestații 

TM 1280 948 0 948 0 184 176 111 236 150 87 4 

%   74,06% 0,00% 
100,00% 

0,00% 

19,41

% 

18,57

% 

11,71

% 

24,89

% 

15,82

% 9,18% 0,42% 
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5.  Situații statistice cu privire la participarea elevilor la olimpiadele și concursurile școlare și cu privire la rezultatele obținute de către 

aceștia 

 

Organizarea și  desfășurarea olimpiadelor și concursurilor naționale din calendarul Ministerului Educației - reprezintă o activitate 

complexă a I.Ș.J. Timiș în perioada aprilie-iunie a fiecărui an școlar. Au fost organizate și monitorizate etape naționale pentru 72 de olimpiade și 

concursuri din calendarul Ministerului Educației, cu implicarea multor unități de învățământ alături de Inspectorstul Școlar Județean și cu 

resurse umane care desfășoară toate aceste activități prin voluntariat, cele mai multe fiind desfășurate în perioada vacanței din luna aprilie, sau în 

zile de sâmbătă și duminică din luna mai, uneori chiar iunie; chiar și cele din timpul săptămânii se desfășoară în afara programului de lucru. 

 

Nr. olimpiade și concursuri 

pentru care s-au organizat, 

desfășurat și monitorizat etape 

naționale 

Nr.elevi 

participanți 

Nr. profesori 

participanți în 

comisii 

Nr. premii: 300  Nr. elevi 

calificați la 

etapa 

internațională I II III Mențiuni 

72 910 188 62 55 57 126 3 
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III.  DIRECȚII STRATEGICE - OBIECTIVE 
 

 

III.1. DIRECȚIILE PRIORITARE DE ACȚIUNE ale I.Ş.J. Timiș în anul școlar 2022-2023 

 

1. Cariera didactică; 

2. Management și guvernanță în județul Timiș; 

3. Finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar din județul Timiș; 

4. Infrastructura sistemului de educație din județul Timiș; 

5. Curriculum și evaluare centrate pe rezultate în județul Timiș; 

6. Educație incluzivă de calitate pentru toți copiii în județul Timiș; 

7. Alfabetizarea funcțională în județul Timiș; 

8. Promovarea educației STEAM (science, technology, engineering, arts and 

mathematics) în județul Timiș; 

9. Digitalizare în învățământul preuniversitar din județul Timiș; 

10. Reziliență în învățământul preuniversitar din județul Timiș. 
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III.2. OBIECTIVE GENERALE ale I.Ș.J. Timiș  
 

 

1. Formarea elevilor pentru a putea deveni cetățeni activi 

2. Centrarea educației pe nevoile și aspirațiile celor care învață 

3. Educația începe cât mai devreme în viața unui copil și continuă pe tot 

parcursul vieții sale 

4. Profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație 

5. Alocarea resurselor pentru educație, în mod transparent și eficient, cu 

respectarea legislației în vigoare 

6. Asigurarea accesului la educație în mod echitabil și de calitate pentru fiecare 

elev 

7. Asigurarea unui învățământ diversificat la nivelul județului Timiș, astfel ca 

adolescenții și tinerii să poată opta pentru trasee flexibile în învățământul 

liceal teoretic, vocațional, respectiv profesional 

8. Facilitarea mobilităților naționale și internaționale în educație 

9. Alfabetizarea funcțională a elevilor 

10.  Etica și integritatea se respectă pe tot parcursul educațional 

11.  Încurajarea unui management educațional bazat profesionalism și pe 

inovație 

12.  Asigurarea punerii în aplicare la nivelul învățământului preuniversitar din 

județul Timiș a cadrului legislativ care guvernează educația. 

 


