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Raportul grupului de lucru pentru actualizarea strategiei de dezvoltare  

a municipiului Cluj-Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar 

 

1. Preambul 

Raportul grupului de lucru urmăreşte să actualizeze strategia de dezvoltare a municipiului 

Cluj-Napoca pentru învăţământul preuniversitar în contextul schimbărilor de fond cuprinse în 

Legea educaţiei naţionale şi să furnizeze recomandări şi soluţii concrete pentru aplicarea acesteia 

la nivelul municipiului. 

La baza analizei şi recomandărilor furnizate de grupul de lucru stau Strategia de dezvoltare a 

municipiului Cluj-Napoca pentru intervalul 2007-2013, Planul local de acţiune pentru învăţământ 

2009-2013 al judeţului Cluj (PLAI), Planul regional de acţiune pentru învăţământ 2009-2013 al 

Regiunii de dezvoltare Nord-Vest (PRAI), Legea educaţiei naţionale (2011), documentele norma-

tive subsecvente Legii educaţiei naţionale (metodologii, norme metodologice, regulamente), Pactul 

Naţional pentru Educaţie, Strategia învăţământului preuniversitar din judeţul Cluj 2009-2013, 

Planul regional de acţiune pentru ocupare şi incluzaiune socială Nord-Vest (PRAO), Planul 

Naţional de Dezvoltare 2007-2013, documente ale Comisiei Europene. 

Raportul grupului de lucru poate constitui un document util pentru o abordare coerentă a 

problemelor învăţământului preuniversitar din Cluj-Napoca, formulând principalele direcţii 

strategice de acţiune în domeniu şi recomandări de ordin aplicativ pentru obţinerea rezultatelor 

dezirabile pe termen scurt, mediu şi lung.  

În actualizarea strategiei, grupul de lucru a luat în considerare cele opt competenţe-cheie în 

viziune stabilite potrivit documentelor Uniunii Europene: 1. Competenţe de comunicare în limba 

maternă; 2. Competenţe de comunicare în limbi străine; 3. Competenţe fundamentale de 

matematică, ştiinţe şi tehnologie; 4. Competenţe digitale (de utilizare a tehnologiei informaţiei 

pentru cunoaştere şi rezolvarea de probleme); 5. Competenţe de a învăţa pe tot parcursul vieţii;  

6. Competenţe sociale şi civice (necesare pentru participarea activă şi responsabilă la viaţa 

socială); 7. Competenţe antreprenoriale; 8. Competenţe de expresie culturală. 

Noul cadru stabilit prin Legea educaţiei naţionale oferă posibilitatea unităţilor de 

învăţământ şi cadrelor didactice să decidă în mod responsabil care sunt nevoile elevilor, în 

funcţie de nevoile comunităţii. Curriculumul trebuie să privească spre viitor şi să fie axat pe 

dobândirea competenţelor-cheie asumate, iar flexibilitatea oferită prin Legea educaţiei naţionale 

permite profesorilor şi şcolilor să decidă în proporţie de 20% pentru învăţământul obligatoriu şi 

de 30% pentru liceu ce discipline vor fi studiate, iar în interiorul disciplinelor obligatorii 

profesorul decide dacă un procentaj de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu 

este folosit pentru învăţare remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea 
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elevilor capabili de performanţe superioare. Oferta şcolară are astfel posibilitatea de a se apropia 

de nevoile elevilor şi ale comunităţii, iar şcolile se vor putea diferenţia prin oferta făcută elevilor. 

Învăţământul preuniversitar clujean, chiar dacă este prin rezultatele sale unul dintre cele 

mai bune din România în prezent, trebuie să-şi adapteze continuu oferta educaţională în funcţie 

de realitatea comunităţii căreia trebuie să-i servească, iar într-un cadru mai larg, în funcţie de 

dezvoltarea societăţii româneşti într-un context european.  

 

2. Analiza stării înv ăţământului preuniversitar clujean 

2.1. Analiza preliminară - situaţia actuală 

2.1.1. Contextul legislativ, instituţional, economic şi social cu conexiuni în domeniul 

educaţiei 

Până în prezent, strategiile abordate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj s-au aliniat la 

criteriile de performanţă ale sistemului naţional de învăţământ, cu accente pe aspectele specifice 

zonei şi în funcţie de aşteptările elevilor şi de opţiunile lor. 

În calitate de serviciu public aflat în subordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, activitatea inspectoratului şcolar se desfăşoară pe baza reglementărilor 

legale potrivit cărora judeţul Cluj a fost „judeţ-pilot” în etapa de experimentare privind 

descentralizarea învăţământului preuniversitar. Planul local de acţiune pentru învăţământ 2009-

2013 al judeţului Cluj este actualizat anual, unităţile de învăţământ având planuri de dezvoltare 

instituţională pe termen mediu şi planuri operaţionale pentru fiecare an şcolar. 

Inspectoratul şcolar îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu instituţiile conexe (Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională), Casa Corpului Didactic şi unitatile de 

învăţământ pentru activităţi extraşcolare (Palatul Copiilor). 

Activitatea ISJ Cluj are la bază următoarele principii: a) Principiul echităţii si egalităţii de 

sanse; b) Principiul calităţii; c) Principiul relevanţei, pentru nevoile de dezvoltare individuală si 

social-economică; d) Principiul eficientei manageriale si financiare; e) Principiul descentralizării; 

f) Principiul transparenţei si răspunderii publice; i) Principiul respectării drepturilor si libertăţilor 

copilului, tinerilor şi adulţilor; j) Principiul independenţei de ideologii, religii si doctrine politice; 

k) Principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi; l) Principiul educaţiei incluzive, 

diferenţiate/individualizate; m) Principiul respectării diversităţii culturale; n) Principiul 

respectării identităţii culturale a minorităţilor naţionale; o) Principiul fundamentării deciziilor pe 

baza dialogului social; p) Principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; q) Principiul 

susţinerii si promovării personalului didactic, pentru acces şi dezvoltare în carieră; r) Principiul 

mobilităţii personalului didactic. 
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Învăţământul clujean îşi propune să formeze copiilor o personalitate armonioasă,  

creativ-pragmatică, de succes, prin dezvoltarea unui mediu favorabil învăţării, care să le ofere 

copiilor un start solid în educaţie, prin promovarea unei strategii bazată pe creşterea calităţii 

procesului educaţional şi facilitarea accesului la educaţie, într-o reţea şcolară diversificată, ce 

numără unităţi de învăţământ de stat si particulare, alternative educaţionale, şcoli vocaţionale şi 

în limbile minorităţilor naţionale, beneficiind de serviciile unor cadre didactice performante. 

Intrarea în vigoare a Legii educaţiei naţionale presupune câteva modificări importante: 

a) Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform 

metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (Art. 101, 

alin 1 al Legii educaţiei naţionale).  

b) Reorganizarea consiliilor de administraţie. Conform Art. 96: „(1) Unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de 

directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de 

administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu 

autorităţile administraţiei publice locale.  

(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi 

este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel 

gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu 

următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; un 

reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se 

aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; b) în cazul în care 

consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, un 

reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă; c) în cazul în care consiliul de 

administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al 

primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul şi 

directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 

didactice din unitatea de învăţământ respectivă”. 

Astfel se echilibrează componenţa acestuia, delegând responsabilităţile mai clar şi creând 

premisele asumării responsabilităţii de către fiecare componentă. 

c) Numirea directorului - conform Art. 257 din Legea educaţiei: „(1) Funcţia de director şi 

de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale 

corpului naţional de experţi în management educaţional. 
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(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director sau de director adjunct se organizează 

de unitatea de învăţământ, prin consiliul de administraţie. 

(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management cu 

primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului 

judeţean pe raza căreia se află unitatea de învăţământ”.  

La acestea urmează să se adauge prevederile metodologiei de aplicare a noii legi a 

educaţiei naţionale, care sunt în stadiul de propuneri la data redactării prezentului raport.  

Din punct de vedere numeric, populaţia de vârstă şcolară a fost, anual, în scădere moderată, 

din cauza scăderii natalităţii. În anul şcolar 2010-2011, populaţia de elevi a fost de aproximativ 

35.000, iar cea de preşcolari de aproximativ 9.000. 

Consecinţa imediată, dar şi de perspectivă, a acestui fenomen de scădere a natalităţii este 

scăderea anuală a numărului de posturi didactice şi a numărului de angajaţi din sistem. De 

asemenea, se observă tendinţa de îmbătrânire a personalului şi trebuie remarcat faptul că 

pătrunderea în sistem este din ce în ce mai dificilă, ca urmare a scăderii anuale a numărului de 

posturi didactice. Numărul de norme didactice la nivelul municipiului Cluj-Napoca a scăzut cu 

peste 200 în anul şcolar 2010-2011, faţă de anul şcolar 2009-2010 (de la 3474,43 la 3250,77). 

Încadrarea cu personal calificat este asigurată în proporţie de 100% în municipiul  

Cluj-Napoca la toate disciplinele. Există chiar discipline la care se înregistrează excedent de 

personal: matematică, fizică, chimia, disciplinele socio-umane, mecanica. Experienţa judeţului 

Cluj din ultimii ani a scos în evidenţă necesitatea asumării de către unitatea de învăţământ a 

răspunderii asupra procesului de selecţie şi angajare a personalului didactic 

În 2011, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, există 80 de unităţi de învăţământ cu 

personalitate juridică. Pentru eficientizarea reţelei şcolare, pentru anul şcolar 2011-2012, au fost 

mutate în alte sedii: Liceul Teoretic „Victor Babeş” - la fosta şcoală „David Prodan”, Liceul 

Teoretic „Brassai Samuel” - în sediul Liceului Teoretic „Victor Babeş”, Liceul de Muzică 

„Sigismund Toduţă” - la Grupul Şcolar „Unirea”. Grupul Şcolar „Unirea” a fost comasat prin 

absorbţie cu Grupul Şcolar „Alexandru Borza”. 

În ultimii ani, investiţiile în şcoli, grădiniţe şi creşe au crescut constant. Au fost date în 

folosinţă zece noi spaţii cu peste o mie de noi locuri în grădiniţe şi creşe. Au fost finalizate: 

lucrările de mansardare a Liceului de Coregrafie „O. Stroia” (2 săli de clasă, 5 săli de curs pentru 

artă dramatică, pian şi canto); lucrările de supraetajare şi extindere la Şcoala „Ioan Bob”, unde au 

fost realizate 5 săli de clasă, un cabinet didactic, o sală de sport, o sală profesorală şi grupuri 

sanitare; lucrările de mansardare a Liceului „Eugen Pora” (9 săli de clasă, sală profesorală, 

grupuri sanitare). Sunt în curs de finalizare lucrările de construire a unui corp nou la Şcoala 

„Emil Isac” (10 noi săli de clasă, sală profesorală şi laboratoare de chimie, fizică şi biologie, 
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grupuri sanitare). Au fost modernizate sistemele de încălzire la Grupul Şcolar „Alexandru 

Borza”, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, Liceul 

Teoretic „Onisifor Ghibu”, Colegiul Tehnic Energetic şi la Colegiul Tehnic de Transporturi. 

Au fost realizate anual lucrări de modernizare şi reparaţii la toate unităţile şcolare din 

municpiul Cluj-Napoca. De asemenea, există proiecte pentru extinderea şi/sau mansardarea unor 

spaţii destinate activităţilor educaţionale, unele aflate în curs de execuţie, altele vor fi 

materializate în anii care vin. 

A fost finalizată instalarea butoanelor de panică în şcolile şi liceele din Cluj-Napoca, 

sistem care a devenit operaţional din luna septembrie 2009. Proiectul are ca scop prevenirea 

violenţei în şcoli, în conformitate cu principiul că întotdeauna este mai bine să previi, decât să 

remediezi.  

Prin intermediul unui parteneriat cu specialiştii Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi 

Boli Metabolice a fost iniţiat şi este în desfăşurare un proiect pentru îmbunătăţirea alimentaţiei 

copiilor din grădiniţe. 

În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi cu Asociaţia Autism Transilvania, 

Primăria a organizat un program de identificare a tulburărilor din spectrul autist la nivelul 

creşelor şi al grădiniţelor (grupa mică), ştiut fiind că identificarea şi începerea terapiei din timp 

cresc considerabil şansele de recuperare.  

Printr-un parteneriat cu Federaţia Română de Baschet municipiul Cluj-Napoca a devenit 

membru al programului „Să creştem sănătos”, prin care 20 de grădiniţe clujene vor fi dotate cu 

panouri şi mingi speciale de baschet cu scopul de a stimula interesul preşcolarilor pentru sport. 

Pentru a încuraja practicarea sportului, Primăria Cluj-Napoca, în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, Asociaţia 

Judeţeană de Baschet şi Asociaţia Judeţeană pentru Fotbal, organizează, începând din toamna 

anului 2011, competiţii de baschet şi fotbal între licee.  

Municipiul Cluj-Napoca fost desemnat câştigător în competiţia între oraşe Piccolingo 

2010, un program al Uniunii Europene destinat promovării învăţării limbilor străine de la cele 

mai mici vârste, precum şi promovării multilingvismului în comunitate. 

Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj organizează o 

serie de acţiuni care urmăresc premierea copiilor clujeni care au avut realizări deosebite în 

domenii diverse, creşterea interesului elevilor pentru implicarea în comunitate, precum şi 

valorificarea abilităţilor lor creative: „10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, speranţele Cetăţii”, 

„Primar pentru o zi”, „Arhitecţii viitorului - Cluj-Napoca în anul 2020”. 
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Cluj-Napoca este un oraş în continuă dezvoltare. Există numeroase domenii în care 

municipiul are avantaje competitive, comparativ cu restul ţării. Aceste domenii de activitate sunt: 

învăţământul, activităţile financiare şi de asigurări, construcţiile, sănătatea şi asistenţa socială, 

transportul, internetul şi comunicaţiile, comerţul, industria uşoară. 

Un element important constă în faptul că o mare parte a forţei de muncă lucrează în 

continuare în industria prelucrătoare (respectiv 19,59%). La acest sector se mai adaugă firmele 

de construcţii care reprezintă 12,73% din totalul firmelor din oraş şi care oferă locuri de muncă 

pentru 7,68% din populaţia activă. Comerţul (cu 28,43% din firmele clujene, pentru care 

lucrează 20,19% dintre salariaţi) este un alt spaţiu economic foarte important pentru locul 

acestuia în economia regională, Clujul fiind un centru logistic important pentru depozitare şi 

distribuţie în regiune şi centru pentru aprovizionare cu produse pentru o arie mult mai extinsă 

decât limitele propriu-zise ale oraşului.  

Cele mai importante ramuri de activitate din economia locală sunt: 

Ramuri ale activităţii          Număr firme  Număr salariaţi 

Intermedieri financiare şi asigurări             1,79%  3,32% 

Hoteluri şi restaurante                3,95%  2,11% 

Tranzacţii imobiliare                                      3,98%  0,67% 

Servicii administrative şi servicii suport          4,07%            4,35% 

Informaţii şi comunicaţii                         6,11%  3,84% 

Transport şi depozitare                                      6,11%  5,53% 

Industrie prelucrătoare                8,89%           19,59% 

Construcţii              12,73%   7,68% 

Comerţ               28,43%           20,19% 

Sursa date: Direcţia Regională de Statistică Cluj 

 

2.1.2. Finanţarea învăţământului preuniversitar şi facilit ăţi acordate elevilor 

În ultimii ani se înregistrează o creştere substanţială a aportului bugetului local în ceea ce 

priveşte investiţiile destinate realizării de noi spaţii dedicate activităţilor educaţionale, 

modernizărilor şi reparaţiilor instituţiilor de învăţământ, în anul 2011 acestea urmând să se ridice 

la peste 20 de milioane de lei. În anul şcolar 2010-2011 Primăria a asigurat abonamente cu 

reducere pentru transportul în comun pentru aproximativ 12.000 de elevi pe lună. 

Pe de altă parte, potrivit noii legi, finanţarea de bază se face în limitele costului standard 

per elev/preşcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului. În această direcţie se impune din partea consiliilor de administraţie a 

unităţilor de învăţământ realizarea unui proiect de buget realist şi echilibrat. 
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În ceea ce priveşte veniturile extrabugetare (închirieri, donaţii, sponsorizări), persistă încă 

o inegalitate a şanselor în realizarea acestui tip de venituri. Astfel, pentru un grup şcolar sau 

pentru o şcoală care are spaţii disponibile pentru închirieri este mai uşor să realizeze fonduri 

suplimentare, în comparaţie cu unităţile gimnaziale sau cu cele care nu dispun de spaţii libere, ori 

sunt plasate în zone mai puţin atractive. Apare aici din nou necesitatea implicării mediului 

economic şi de afaceri al comunităţii în viaţa şcolilor, precum şi dezvoltarea de consorţii şcolare. 

În ceea ce priveşte facilităţile acordate elevilor, cuantumul burselor în anul şcolar 2010/2011 

nu s-a modificat faţă de anul şcolar 2009/2010, după cum urmează: burse sociale - 50 lei/lună, 

burse de merit - 80 lei/lună, burse de studiu - 60 lei/lună. În semestrul I al anului şcolar 2010-2011 

au beneficiat de burse sociale 1650 de elevi, de burse de merit - 158 de elevi, de burse de studiu - 

224 de elevi; în semestrul II au beneficiat de burse sociale 1586 de elevi, de burse de merit - 152 de 

elevi, de burse de studiu - 230 de elevi. 

Beneficiari ai programului „bani de liceu”, pentru anul şcolar 2010-2011, au fost un număr 

de 803 elevi, cu un cuantum de 180 lei/elev/lună întreagă. 

Elevii din învăţământul obligatoriu beneficiază de manuale gratuite. Prin Ordinul nr. 

4119/04.05.2011, emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu privire la 

achiziţionarea de rechizite şcolare ce vor fi acordate elevilor din învăţământul de stat, primar şi 

gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe 

membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază 

minim brut pe ţară, judeţului Cluj i-a fost repartizată suma de 269.550 lei, pentru un număr 

estimativ de 10.421 beneficiari. 

Programul guvernamental „Laptele şi cornul” se aplică la nivel preprimar, primar şi 

gimnazial, începând cu anul şcolar 2010-2011 adăugându-se şi mere. 

În multe dintre unităţile şcolare ale oraşului, prin acord cu comitetele de părinţi, s-au 

organizat activităţi de semiinternat, în special pentru elevii claselor primare. Această variantă este 

bine primită de către părinţi (elevii sunt în siguranţă) şi este benefică şi pentru elevi, aceştia 

mergând acasă cu lecţiile făcute. În municipiul Cluj-Napoca funcţionează unităţi de învăţământ cu 

seminternat, după cum urmează: 31 la nivel primar, una la nivel gimnazial şi două la nivel liceal. 

În anul şcolar 2010-2011, 12 şcoli clujene s-au înscris în competiţia „Şcoala europeană”, 

iar în urma evaluării naţionale zece dintre acestea s-au plasat între primele 64 cele mai relevante 

şcoli din România pentru acest tip de evaluare instituţională. 

Şcolile clujene certificate în ultimii 3 ani (perioada de valabilitate a acestui certificat) sunt 

următoarele (18 unităţi de învăţământ clujene deţin în prezent acest certificat): 

Ediţia 2011 

1. Colegiul National Pedagogic „Gheorghe Lazăr”  
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2. Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”  

3. Colegiul Tehnic „Ana Aslan”  

4. Liceul pentru deficienţi de auz 

5. Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”  

6. Colegiul Tehnic Energetic  

7. Şcoala „Constantin Brancuşi” 

8. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”  

9. Şcoala Specială - Centru de resurse şi documentare privind educatia incluzivă/integrată 

 

Ediţia 2010 

1. Grupul Şcolar de Protecţia Mediului  

2. Liceul pentru deficienţi de vedere  

3. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”  

4. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  

 

Ediţia 2009 

1. Şcoala „Simion Bărnuţiu” 

2. Şcoala „Ioan Bob” 

3. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” 

4. Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos”  

5. Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” 

 

În 23.02.2011 existau 38 de parteneriate eTwinning active, iar în anul 2010, 3 proiecte 

incluzând unităţi de învăţământ din municipiul Cluj-Napoca au obţinut certificatul european de 

calitate (European Quality Label), formă de recunoaştere a celor mai bune proiecte de parteneriat 

eTwinning la nivel european. 

În anul şcolar 2010-2011, trei unităţi de învăţământ: Colegiul Naţional „George Bariţiu”, 

Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” şi Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” au 

participat la programul european Euroscola, creat de Parlamentul European.  

La cele trei ediţii ale festivalului pan-european Science on Stage (2005, 2007, 2011) au parti-

cipat elevi şi profesori din următoarele unităţi de învăţământ clujean: Liceul de Informatică „Tiberiu 

Popoviciu”, Şcoala „Ion Creangă”, Şcoala „Iuliu Haţieganu”, Liceul „Bathory Istvan”, Şcoala 

”Constantin Brâncuşi”, Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”. 

În anul şcolar 2010-2011, 211 elevi clujeni au beneficiat de mobilitate europeană în cadrul 

proiectelor de parteneriat şcolar. 
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2.2. Analiza SWOT 

Criteriul 1: Contextul legislativ, institu ţional şi social  

Puncte tari: 

• Statutul de bun al comunităţii atribuit unităţilor scolare devine o realitate, prin 

responsabilităţile pe care le are comunitatea în administrarea şcolilor. 

• Implicarea efectivă a comunităţii locale în conducerea administrativă a unităţilor de 

învăţământ, în cunoştinţă de cauză. 

• Accesul comunităţii la cunoaşterea problemelor şcolii contribuie la scurtarea circuitului 

care trebuie parcurs de la constatarea unei probleme până la rezolvarea acesteia. 

• Consiliul de administraţie este direct responsabil de coordonarea administrativă a unităţii 

de învăţământ. 

• Prin componenţa tripartită a acestor consilii se pot identifica mai uşor nevoile 

educaţionale ale comunităţii şi ofertele pieţei muncii, în concordanţă cu specificul zonei. 

• Implicarea părinţilor şi a elevilor dă posibilitatea cunoaşterii şi adaptării sistemului de 

învăţământ la nevoile şi aşteptările lor. 

• Prin implementarea programelor cu focalizare pe categoriile de copii proveniţi din medii 

defavorizate a scăzut numărul copiii neşcolarizaţi şi al celor care părăsesc de timpuriu 

învăţământul obligatoriu. 

• Existenţa în municipiul Cluj-Napoca a unor unităţi specializate pentru educarea elevilor cu 

cerinţe speciale, unităţi cu un personal specializat în recuperarea copiilor şi şcolarizarea acestora. 

• Promovarea la nivelul Clujului a programului „A doua şansă” contribuie la scăderea 

numărului de analfabeţi şi a numărului celor care nu au absolvit învăţământul obligatoriu.  

 

Puncte slabe: 

• Existenţa unor cazuri de elevi care abandonează învăţământul obligatoriu din cauze de 

ordin material şi familial. 

• Implementarea lipsită de continuitate a problemelor de reformă în sistemul românesc de 

educaţie în ultimii 20 de ani, coroborată cu amânarea până relativ recent a unor decizii majore 

legate de reforme necesare la nivel naţional. 

  • Existenţa unor propuneri de acte normative subsecvente Legii educaţiei naţionale 

(metodologii, norme metodologice, regulamente) care propun măsuri ce nu apar în lege, măsuri 

pentru care sursele de finanţare rămân neprecizate la data redactării prezentului material.  
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• Existenţa unor profesori şi directori care nu au înţeles că în centrul activităţii didactice 

trebuie să stea elevul, că şcoala trebuie să răspundă nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor: elevul, 

familia acestuia şi, în final, comunitatea. 

 

Oportunit ăţi: 

• Participarea părinţilor la consiliile de administraţie este o oportunitate pentru dezvoltarea 

unui mediu favorabil învăţării. 

• Participarea agenţilor economici la decizie poate fi un argument în plus pentru aceştia de 

a contribui la modernizarea şcolilor prin sponsorizări, donaţii etc., sau prin iniţierea şi 

organizarea unor activităţi comune. 

• Implicarea agenţilor economici poate crea premisele înfiinţării unor clase postliceale sau 

a desfăşurării unor cursuri specializate şi a unor stagii de practică pentru calificarea tinerilor în 

meserii deficitare pe piaţa muncii. 

• Colaborarea mai strânsă a şcolilor şi a comitetelor de părinţi cu Primăria şi cu Poliţia 

municipiului poate genera o mai bună securitate a climatului social în proximitatea şcolilor. 

• Existenţa în Cluj-Napoca a unor unităţi specializate pentru susţinerea elevilor capabili de 

performanţe deosebite. 

• Comunitatea locală are un rol sporit şi hotărâtor în modul de funcţionare a unităţilor de 

învăţământ. Ea poate sprijini armonizarea conţinutului şi desfăşurării procesului educaţional la 

nevoile regionale şi locale, creând astfel premisele unui învăţământ eficient pentru comunitate. 

 

Ameninţări: 

• Reducerea numărului de elevi ca urmare a scăderii natalităţii, şi prin aceasta şi a 

numărului cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

• Dificultăţi în înţelegerea şi aplicarea reglementărilor impuse de lege; reţinere faţă de 

colaborarea pe care trebuie să o aibă şcoala cu celelalte organizaţii din comunitate. 

 

 

Criteriul 2. Analiza direc ţiilor de acţiune ale inspectoratului şcolar 

Puncte tari: 

• În proporţie de 100% în municipiul Cluj-Napoca s-a asigurat încadrarea pe posturi cu 

personal calificat. 

• Un număr însemnat de cadre didactice sunt autori ai unor lucrări ştiinţifice şi publicaţii de 

specialitate. 
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• Un număr mare de cadre didactice fac parte din comisiile naţionale ale MECTS, sunt 

colaboratori ai diferitelor comisii şi organizaţii de profil. 

• Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin: completarea studiilor cursuri 

postuniversitare, înscriere la grade didactice, doctorat, cursuri de formare continuă ş.a. 

• Procentajul de promovare în anul şcolar 2010-2011, la nivelul municipiului este peste 

90,5%, mai mare faţă de cel naţional, dar în scădere cu 0,8 % faţă de anul şcolar 2009-2010 

(91,3%). 

• Procentajul de promovare la examenul de bacalaureatul, sesiunea iunie-iulie 2011 a fost 

de 67,05%, semnificativ mai mare decât cel la nivel naţional (44,47%), dar în scădere faţă de 

anul şcolar 2009-2010 cu aproximativ 3% (70,46%). 

• La concursurile şcolare rezultatele elevilor clujeni sunt remarcabile. În anul şcolar  

2010-2011, elevii clujeni au obţinut 7 premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri inter-

naţionale şi 34 de premii I la concursuri şi olimpiade naţionale; 5 elevi sunt cuprinşi în lotul 

naţional la ştiinţe pentru juniori, limba şi literatura română, biologie, informatică. 

• 18 unităţi de învăţământ clujene deţin în prezent certificatul de „Şcoală europeană”. 

• Cluj-Napoca a câştigat competiţia între oraşe Piccolingo 2010, un program al Uniunii 

Europene destinat promovării învăţării limbilor străine de la cele mai mici vârste. 

• Activităţile educative şi extraşcolare desfăşurate au avut un impact puternic, fiind foarte 

apreciate atât de mediul didactic, cât şi de societatea civilă şi de autorităţile locale. 

• Numărul proiectelor şi programelor în derulare este mai mare decât în anii precedenţi, 

fiind implicate mai multe şcoli. Aceste proiecte se desfăşoară în parteneriat cu diferite organizaţii 

publice şi private. 

• A crescut numărul unităţilor de învăţământ particular şi a numărul unităţilor de 

învăţământ acreditate. 

• Metodele alternative de învăţare se aplică într-un număr sporit de şcoli. Utilizarea acestor 

metode presupune din partea cadrelor didactice o pregătire specială. Unităţile de învăţământ care 

organizează alternative educaţionale sunt Liceul Teoretic ,,Eugen Pora”, Liceul Teoretic 

,,Bathory Istvan”, Grădiniţa şi Liceul Waldorf, Şcoala Specială Nr. 1, Şcoala Reformată cu 

pedagogie Montessori. 

• Activitatea în cluburile sportive şcolare este de mare interes pentru elevi, iar rezultatele 

obţinute sunt remarcabile: premii, diplome, distincţii, medalii. 

• Consiliile elevilor şi-au asumat în mod eficient rolul de mediator al problemelor elevilor 

şi al şcolilor pe care le reprezintă. 

• Prin colaborare cu diferite instituţii abilitate a crescut numărul de cursuri şi stagii de 

perfecţionare şi pregătire continuă pentru cadrele didactice. 
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• Colaborarea cu alte organizaţii s-a materializat în acţiuni comune, sponsorizări, donaţii ş.a. 

• Aplicarea măsurilor menite să diminueze rata abandonului şcolar şi să creeze condiţiile 

minimale pentru şcolarizarea copiilor aflaţi în dificultate şi a celor care provin din medii 

defavorizate au contribuit la reducerea ratei abandonului şcolar. 

• Soluţionarea petiţiilor şi reclamaţiilor s-a realizat în termenele legale, în conformitate cu 

rezultatele analizelor, anchetelor şi verificărilor întreprinse. 

 

Puncte slabe: 

• Există încă cerere de forţă de muncă pentru care alternativele educaţionale la nivelul 

municipiului nu acoperă necesarul. 

• Trecerea la sistemul de asumare a responsabilităţii funcţionării unităţii de învăţământ a 

dovedit că unii dintre directori nu sunt încă pregătiţi. 

• Unele cadre didactice manifestă lipsă de disponibilitate în a desfăşura activităţi 

extraşcolare neplătite.  

• Activitatea educativă este uneori prea puţin ancorată în problemele elevilor, punându-se 

accentul pe teme nesemnificative. 

• Comunicarea dintre diferitele componente ale sistemului şi dintre acestea şi alte instituţii 

este uneori greoaie şi anevoioasă, ceea ce determină o anume încetineală în realizarea 

obiectivelor urmărite. 

• Orientarea şcolară şi profesională a elevilor nu este suficient legată de competenţele 

elevilor, dar nici de oferta viitoare a comunităţii în privinţa continuării studiilor sau a încadrării 

în muncă. 

• Există, încă, la nivelul municipiului, cazuri de abandon şcolar. 

• De multe ori, experienţele pozitive sunt prea puţin mediatizate. 

 

Oportunit ăţi: 

• Proiectele naţionale şi internaţionale de tip: Magister, Comenius, Leonardo da Vinci, 

eTwinning, Educaţie incluzivă, A doua şansă ş.a. 

• Derularea unor programe ale administraţiei locale de construcţie a unor noi unităţi de 

învăţământ, de extindere şi/sau reabilitare şi utilare a unităţilor şcolare. 

• Resursele oferite de programele educaţionale on line. 

• Diversificarea calificărilor/specializărilor la toate formele de învăţământ, legătura 

acestoora cu piaţa muncii. 

• Asigurarea perfecţionării continue pe diverse domenii a personalului didactic. 
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• Implicarea instituţiilor în favorizarea informării tinerilor şi a consultanţei privind cariera. 

• Oferirea posibilităţii de participare la schimburi de experienţă între şcoli, la nivel local, 

naţional şi european. 

 

Ameninţări: 

• Există programe care vizează combaterea consumului de etnobotanice şi droguri în şcoli 

şi în jurul acestora, dar, chiar dacă pe termen scurt fenomenul este ţinut sub control, pe termen 

lung ameninţarea va persista, dacă acţiunile organizate în acest sens nu vor fi intensificate. 

• Subutilizarea potenţialului uman existent în şcolile clujene. 

• Absenteismul, mai ales pentru elevii din clasele superioare. 

• Există încă profesori care nu au înţeles că în centrul procesului educaţional trebuie să stea 

elevul. 

• Există încă reţinere faţă de colaborarea pe care trebuie să o aibă şcoala cu celelalte 

instituţii din comunitate. 

• Rezultatele deosebite obţinute de cadrele didactice sunt slab mediatizate, aproape 

niciodată nu sunt recompensate, ceea ce poate determina o demobilizare a acestora. 
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3. Plan-cadru pentru actualizarea şi optimizarea strategiei de dezvoltare a 

municipiului Cluj-Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar 

 

3.1. Ţinte strategice 

 

3.1.1. Asumarea de către conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 

Cluj-Napoca a ideii şi angajamentului că învăţământul clujean trebuie să fie unul de performanţă 

la nivelul excelenţei, aşa cum sunt definite acestea în documentele MECTS, prin organismul său 

specializat: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). 

 

3.1.2. Asigurarea bazei materiale şi a resurselor umane care să poată susţine excelenţa.  

 

3.1.3. Adaptarea ofertei educaţionale (curriculum la decizia şcolii) la specificul local, ca 

răspuns la cerinţele pieţei forţei de muncă/ofertei de locuri de muncă. Constituirea unui model 

clujean de bune practici în elaborarea şi aplicarea curriculumului în serviciul comunităţii, 

integrând priorităţile strategiei „Europa 2020”. 

 

3.1.4. Realizarea unui cadru instituţional, cultural, intelectual şi profesional/vocaţional care 

să facă posibilă o mai bună integrare a absolvenţilor în structurile formării ini ţiale de tip 

universitar şi/sau pe piaţa muncii.  

 

3.1.5. Realizarea unui parteneriat eficient şi performant pentru educaţie la nivel local şi 

regional, prin implicarea principalilor actori educaţionali, economici, sociali şi culturali din 

municipiul Cluj-Napoca şi din aria sa metropolitană. 

 

3.1.6. Asigurarea unui management educaţional performant, prin particularizarea 

optimizatoare a constituirii şi funcţionării consiliilor de administraţie din şcoli în conformitate cu 

noile reglementări legale. 

 

3.1.7. Promovarea unei politici educaţionale locale la nivel de brand educaţional prin 

particularizarea contractului de management încheiat între directorul unităţii de învăţământ 

preuniversitar şi consiliul local, reprezentat de primar.  
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3.2. Obiective pe termen scurt (An şcolar 2011-2012) 

 

3.2.1. Constituirea grupului de lucru pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a 

municipiului Cluj-Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar, cu implicarea celor mai 

importanţi actori ai domeniului educaţional local. Termen: iunie 2011. 

3.2.2. Analiza stării învăţământului din municipiul Cluj-Napoca, elaborarea proiectului 

planului-cadru pentru actualizarea şi optimizarea strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-

Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi dezbaterea publică a acestuia. 

Termen: septembrie 2011. 

3.2.3. Delegarea reprezentanţilor primarului şi ai Consiliului local în consiliile de 

administraţie (CA) ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca în baza 

noii legi a educaţiei naţionale şi a mandatului de reprezentare încredinţat. Termen: octombrie 2011. 

3.2.4. Membrii delegaţi ca reprezentanţi ai primarului şi ai Consiliului local în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca pot fi 

desemnaţi dintre: consilierii locali, aparatul primarului, reprezentanţi ai mediului economic, ai 

învăţământului superior, ai părinţilor şi societăţii civile.  

3.2.5. Mandatul reprezentanţilor primarului şi ai Consiliului local trebuie să pună în 

practică următoarele principii şi direcţii de acţiune: 

a) Reprezintă primarul municipiului Cluj-Napoca/Consiliul local în relaţia cu consiliul de 

administraţie din unitatea de învăţământ, respectiv consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ în relaţie cu primarul municipiului Cluj-Napoca/Consiliul local, asigurând, 

organizând şi monitorizând schimbările impuse de noua lege a educaţiei naţionale. 

b) Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ din 

partea comunităţii locale, monitorizând gestionarea fondurilor bugetare după principiul 

necesităţii, priorităţii, legalităţii, eficienţei şi transparenţei. 

c) Participă la activităţile de formare pentru membrii consiliilor de administraţie, activităţi 

organizate în colaborare cu ISJ Cluj şi cu experţi din domeniul managementului educaţional. 

d) Solicită conducerii unităţii de învăţământ dosarul membrilor CA care cuprinde 

următoarele: componenţă CA, responsabilităţi delegate, tematică şi obiective CA, data şi ora 

desfăşurării şedinţelor ordinare ale CA în anul şcolar în curs, plan managerial al şcolii şi 

documentele programatice (Planul de dezvoltare instituţională). 
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e) Susţine principiul programării şedinţelor ordinare ale CA astfel încât să poată fi 

asigurată prezenţa tuturor membrilor CA la aceste întâlniri.  

f) Asigură, în virtutea mandatului încredinţat, implementarea ţintelor strategice şi a 

obiectivelor pe termen scurt din Planul-cadru pentru actualizarea şi optimizarea strategiei de 

dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar. 

g) Elaborează şi prezintă semestrial primarului/Consiliului local un raport privind 

activitatea desfăşurată în CA al unităţii de învăţământ la care a fost repartizat.  

Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.6. Prezentarea şi dezbaterea proiectului planului-cadru pentru actualizarea şi optimizarea 

strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar prin 

organizarea unor întâlniri de lucru privind aplicarea noului cadru legislativ şi pe probleme actuale de 

management educaţional. La aceste întâlniri vor participa reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu 

activitate în domeniul educaţiei, reprezentanţi ai autorităţilor şi comunităţii locale, ai părinţilor şi 

elevilor, ai mediului economic şi de afaceri, asigurându-se astfel cadrul optim pentru conştientizarea 

rolului şi atribuţiilor fiecărei componente în organizarea şi funcţionarea sistemului, cu accent pe 

aspectele sensibile şi specifice municipiului Cluj-Napoca. Termen: noiembrie 2011. 

3.2.7. Elaborarea, în colaborare cu ISJ Cluj şi cu instituţiile abilitate, a unui program de 

scădere a ratei absenteismului şi a abandonului şcolar, monitorizarea acestor fenomene. Termen: 

an şcolar 2011-2012. 

3.2.8. Promovarea în mediul local de afaceri a oportunităţii şi necesităţii sprijinirii 

educaţiei, drept cea mai bună investiţie pe termen mediu şi lung. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.9. Realizarea la nivelul consiliului local şi a inspectoratului şcolar a unei bănci unice de 

date care să evidenţieze problemele referitoare la unităţile de învăţământ şi la starea 

învăţământului clujean, exemplele de bune practici, precum şi parteneriatele încheiate între 

instituţiile de învăţământ şi agenţii economici. Termen: noiembrie 2011. 

3.2.10. Continuarea implementării proiectului de alimentaţie sănătoasă în grădiniţe, început 

printr-un parteneriat între Primăria Cluj-Napoca, ISJ Cluj şi Federaţia Română de Diabet, 

Nutriţie şi Boli Metabolice. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.11. Încurajarea dialogului între instituţiile de învăţământ preuniversitar şi cele de 

învăţământ universitar pentru o abordare coerentă a problemelor de pregătire a tinerilor în şi 

pentru societatea cunoaşterii. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.12. Încurajarea iniţierii de proiecte şi programe originale care au la bază particularităţile 

zonei sau nevoile exprimate de comunitate. Iniţierea de proiecte pentru dezvoltarea educaţiei 
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interculturale ca dimensiune a educaţiei integrale, prin respectarea diferitelor finalităţi majore ale 

educaţiei (scopuri culturale, profesionale, de calificare, sociale, de dezvoltare profesională), prin 

asigurarea de oportunităţi pentru comunicare şi cooperare. Dezvoltarea unor proiecte pentru 

promovarea educaţiei incluzive. Colaborarea mai strânsă a şcolilor şi a comitetelor de părinţi cu 

Primăria şi cu Poliţia municipiului pentru a genera o mai bună securitate a climatului social în 

proximitatea şcolilor. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.13. Popularizarea şi extinderea acţiunilor care urmăresc să pună în valoare şi să prezinte 

întregii comunităţii rezultatele elevilor clujeni şi respectiv valorizarea capacităţii creative şi 

inovative a actorilor implicaţi în implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul 

învăţământului prin recunoaşterea publică a participării proactive în procesul de reformare a 

sistemului de educaţie. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.14. Îmbunătăţirea comunicării, a circulaţiei informaţiei între şi printre actorii 

comunităţii educative clujene prin constituirea şi gestionarea unui e-group educaţional 

municipal. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.15. Mediatizarea problematicii învăţământului preuniversitar în contextul noilor modificări 

legislative, în vederea formării unor expectanţe realiste ale tuturor părţilor implicate. Mediatizarea 

unor modele de bune practici reieşite din activitatea Consiliilor de administraţie ale şcolilor şi din 

desfăşurarea procesului educaţional la nivelul comunităţii clujene. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.16. Sprijinirea constituirii consorţiilor şcolare, în baza parteneriatelor contractuale dintre 

unităţile de învăţământ, în vederea asigurării mobilităţii personalului între unităţile membre ale 

consorţiului, a utilizării mai eficiente a resurselor materiale şi educaţionale ale unităţilor de 

învăţământ din consorţiu şi a valorificării oportunităţilor de învăţare oferite elevilor prin 

recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării şi evaluării şcolare. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.17. Încurajarea creării în şcolile clujene (cu deosebire în licee şi colegii) de asociaţii ale 

părinţilor. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.18. Încurajarea creării în şcolile clujene a unor comitete de sprijin care să cuprindă 

personalităţi clujene în domenii conexe profilului şcolii, oameni din mediul de afaceri, foşti 

absolvenţi ai liceului deveniţi lideri în domeniul lor de activitate. Valorificarea optimizatoare a 

acestei surse de imagine publică a şcolii şi a posibilităţilor de a oferi consultanţă pentru 

dezvoltarea şcolii şi de a atrage finanţări extrabugetare. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.19. Sporirea capacităţii de implementare şi derulare a unor proiecte şi programe 

naţionale şi europene cu impact educativ. Termen: an şcolar 2011-2012. 
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3.2.20. Axarea ofertei educaţionale pe dobândirea competenţelor-cheie, în concordanţă cu 

situaţia existentă şi în funcţie de perspectiva de dezvoltare a localităţii şi a zonei, ţinând cont de 

dinamica pieţei muncii, în vederea creşterii şanselor de ocupare/integrare în muncă a 

absolvenţilor (inclusiv abordarea problematicii învăţământului profesional), precum şi pentru 

asigurarea unor rezultate cât mai bune la examenele de bacalaureat. Termen: an şcolar 2011-2012. 

3.2.21. Continuarea activităţii grupului de lucru pentru dezvoltarea strategiei în domeniul 

învăţământului preuniversitar, cu implicarea tuturor actorilor interesaţi în dezvoltarea domeniului 

educaţional, cadre didactice, elevi şi părinţi, societate civilă, mediu economic etc. Dezvoltarea 

unor mecanisme de management între şcoală, părinţi, elevi şi reprezentanţii comunităţii, 

performant şi transparent, care să se centreze pe valorificarea potenţialului fiecărui elev într-un 

mediu prietenos. Termen: an şcolar 2011-2012. 
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Membrii grupului de lucru pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a municipiului  

Cluj-Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar (reprezentaţi ai Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj, experţi în domeniul educaţional, asociaţii ale părinţilor, reprezentanţi ai mediului 

economic, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai Biroului de specialitate al Primăriei): 

Simona Baciu, director Şcoala Internaţională Cluj 

Mircea Bertea, director Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” 

Lucia Boariu, director departament Consultanţă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj 

Voichiţa Bondor, inspector de specialitate Primăria Cluj-Napoca 

Oana Buzatu, purtător de cuvânt Primăria Cluj-Napoca 

Cătălin Chiş, preşedinte Fundaţia Părinţi Clujeni 

Ştefan Dimitriu, preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie Cluj 

Ioan Drimuş, reprezentant Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, SC Est Company 

Claudia Feşnic, preşedinte Comitetul de Părinţi al Colegiului Naţional „George Coşbuc” 

Cristofor Filipaş, şef birou Învăţământ, Cultură, Primăria Cluj-Napoca 

Ovidiu Florian, Asociaţia Judeţeană a Părinţilor din Învăţământul Preuniversitar Cluj 

Ciprian Ghişa, profesor Şcoala Internaţională Cluj 

Cristina Grigore, director executiv Fundaţia Părinţi Clujeni 

Anca Cristina Hodorogea, inspector şcolar general Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 

Nicolae Jurcău, profesor univ. dr. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Violeta Ilea Bonda, Asociaţia Judeţeană a Părinţilor din Învăţământul Preuniversitar Cluj 

Laura Ionescu, inspector şcolar Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 

Ioan Pop, profesor univ. dr. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 

Maria Simuţ, inspector şcolar Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 

Lolica Tătar, inspector şcolar Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 

Vilcsek Karoly, vicepreşedinte executiv Asociaţia Judeţeană a Părinţilor din Învăţământul 

Preuniversitar Cluj 

Membrii echipei de redactare a documentului final: Mircea Bertea, Oana Buzatu, Cristina 

Grigore, Anca Cristina Hodorogea, Maria Simuţ, Vilcsek Karoly. 

 

S-a solicitat public tuturor conducerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, consilierilor 

locali, precum şi tuturor celor interesaţi să facă observaţii şi propuneri legate de actualizarea 

strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar.  

În urma invitaţiei lansate de a participa, până la data de 22 septembrie a.c., cu propuneri, 

sugestii, puncte de vedere şi opinii legate de actualizarea strategiei, au răspuns un număr de 17 

licee, şcoli şi grădiniţe, după cum urmează: 
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1. Colegiul Tehnic Energetic, director prof. Octavia Oltean 

2. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, director prof. Simona Dobrescu 

3. Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, director prof. Lucia Pop 

4. Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea”, director prof. Octavian Tămaş 

5. Liceul cu Program Sportiv, director prof. Ioan Măcelaru 

6. Şcoala „Iuliu Haţieganu”, director Gheorghe-Vasile Berar 

7. Şcoala „Ion Agârbiceanu”, director prof. Flavia-Maria Iacoviţă 

8. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior”, director prof. Simona Pop 

9. Şcoala „Ioan Bob”, director prof. Elena Cârstocea 

10. Grup Şcolar de Protecţia Mediului, director prof. Livia Stela Ardelean 

11. Şcoala „Liviu Rebreanu”, director prof. Ioan Mureşan 

12. Colegiul Tehnnic „Anghel Saligny”, director prof. Camelia Mariana Tanţău 

13. Şcoala „Traian Dârjan”, director prof. Dorina Stan 

14. Liceul Teoretic „Avram Iancu”, director prof. Ioana Alina Negru 

15. Şcoala „Radu Stanca”, director prof. Lia Moritz  

16. Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu”, director prof. Adina Turcu 

17. Grădiniţa „Zâna Zorilor”, director Ana Bartalici 

 

De asemenea, consilierii locali: 

1. Prof. dr. ing. Ioan Vuşcan 

2. Steluţa Cătăniciu  

au înaintat o serie de propuneri în ceea ce priveşte Strategia de dezvoltare a municipiului 

Cluj-Napoca în domeniul învăţământului preuniversitar. 

 

Propunerile care vizau direcţii strategice au fost introduse în Raportul final. De asemenea, 

observaţiile primite au adus în discuţie o serie de idei punctuale de real interes şi actualitate, care 

se subsumează direcţiilor strategice preconizate şi vor trebui preluate în viitoarele modele de 

bune practici ce urmează a fi propuse.  


