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PARTEA I– Context 

 

1.1 Misiunea și viziunea școlii 

Viziunea şcolii. 

 

Liceul Tehnologic "Petre P. Carp" din comuna Ţibăneşti îşi propune formarea unor cetăţeni activi 

şi responsabili, rezultat al instruirii în concordanţă cu politicile  educaţionale dezvoltate la nivel  naţional şi 

european, care să le confere capacităţi de adaptare la cerinţele societăţii moderne şi o bună inserţie pe piaţa 

muncii. 

 

Misiunea şcolii. 

 
Liceul Tehnologic "Petre P. Carp" este o instituţie publică de învăţământ care îşi propune să 

iniţieze şi să dezvolte contexte de  educaţie şi instruire de calitate, prin îmbunătăţirea permanentă a relaţiei elev-
părinte- şcoală-comunitate. Profilul absolventului se configurează ca un cumul de competențe și abilități ale unui 
cetățean implicat în comunitatea din care provine, cu inițiativă și atitudine responsabilă în relația cu ceilalți , 
capabil să rezolve problemele inerente vieții prin deprinderi de analiză și spirit critic, valorizând învățarea pe tot 
parcursul propriei vieți.  

 

1.2 Profilul actual al şcolii 

 

Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” este situat în comuna Ţibăneşti din 
judeţul Iaşi. Comuna este alcătuită din 8 sate după cum urmează: Ţibăneşti, Glodenii 
Gîndului, Grieşti, Jigoreni, Răsboieni, Recea, Tungujei şi Vălenii. Satul de reşedinţă 
este Ţibăneşti în care îşi au sediul autorităţile administraţiei publice locale şi sunt 
grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comună. 

Din punct de vedere geografic, comuna Ţibăneşti este situată la limita 
sudică a judeţului Iaşi, la 50 km de municipiul Iaşi şi 15 km de oraşul Negreşti din 
judeţul Vaslui. 

                   În structura Liceului Tehnologic „Petre P. Carp” sunt cuprinse următoarele şcoli: 

1. Şcoala cu clasele I-IV din satul Răsboieni; 

2. Şcoala cu clasele I-IV din satul Tungujei; 

3. Şcoala cu clasele I-VIII „Dr. Petru Brânzei” din satul Jigoreni; 

4. Grădinița cu program normal din satul Țibănești. 

Având în vedere că este singura şcoală care asigură o instruire de 
specialitate de nivelurile 3 și 4 în domeniile: electronică automatizări, mecanică şi 
industrie textilă şi pielărie, ea recrutează elevi din întreaga regiune (satele Gârbeşti, 
Ţibana, Domnița din comuna Ţibana, Suhuleţ din comuna Tansa şi din comuna 
Dagâţa). 

Şcoala oferă, în anul şcolar 2021-2022, instruire la cursuri de zi în 
domeniile: electronică automatizări pentru liceu tehnic şi în domeniile mecanică şi 
industrie textilă şi pielărie pentru învăţământul profesional de trei ani. 

În anul şcolar 2021-2022 au fost înscrişi 692 de elevi (inclusiv de la şcolile 
cuprinse în structură) repartizaţi astfel: 

 115 copii la ciclul preşcolar; 

 195 elevi la ciclul primar; 

 195 elevi la ciclul gimnazial; 

 94 elevi la ciclul liceal; 

 95 elevi la învăţământul profesional de trei ani. 

Şcoala are un personal didactic format din 51 de angajați, un personal 



5 

 
auxiliar de 3 persoane şi nedidactic de 13 angajați. 

În anul 2004 şcoala a fost cuprinsă în programul PHARE TVET de 
reabilitare a laboratoarelor şi atelierelor pentru modernizarea şi extinderea gamei 
echipamentelor utilizate pentru procesul de predare şi învăţare a elevilor de la şcoala 
de arte şi meserii din domeniile textile-pielărie şi mecanică. Ulterior finanţarea s-a 
aprobat numai pentru domeniul textile-pielărie. 

De asemenea, începând cu anul 2007, şcoala a primit finanţare pentru 
modernizarea laboratoarelor de fizică şi biologie. 

 
                   Cultura organizaţională 

 

           Cultura organizaţională are, axiologic vorbind, rădăcini adânci în vocaţia pentru această 

profesie. Responsabilitatea liderului este aceea de a genera şi susţine cultura unei organizaţii. Dar 

lucrul acesta trebuie văzut ca un flux de valori irizând dinspre interior spre exterior, în mediul extern, 

al comunităţii, care influenţează în mare măsură sistemul de valori la un moment dat, din instituţie.  

           Scoala trebuie văzută ca un laborator al ideilor bune, un loc în care greşeala nu este în primul 

rând sancţionată, ci este privită ca o oportunitate de învăţare, analiza ei, realizată cu profesionalism, 

poate genera soluţii inedite, capabile să asigure o dezvoltare imediată dar şi de durată a instituţiei. 

Provocările multiple din mediul social extern impun ca valoare fundamentală rezilienţa. Practicarea 

rezilienţei de către profesori are efecte benefice asupra elevilor care au şansa de a  învăţa cum să facă 

faţă în mod sănătos emoţiilor negative.  

        Valorile dominante în jurul cărora se organizează munca fiecărui angajat sunt: empatie, 

rezilienţă, profesionalism, punctualitate, corectitudine, respect reciproc, receptivitate la 

schimbare, adaptabilitate. 

         Mediul de învăţare este unul stimulativ pentru elevi, relaţia profesor- elev este de fapt un 

parteneriat fundamentat pe respect reciproc, elevul manifestându-şi încrederea şi dorinţa de 

colaborare, conştient fiind  că învăţarea este construită să răspundă nevoilor sale proprii de 

cunoaştere. 

        Relaţia liderului cu ceilalţi angajaţi ai instituţiei este una de colaborare, plecând de la ideea că 

ceilalţi sunt mai importanţi prin munca şi contribuţia constantă în sprijinul dezvoltării instituţiei. 

Atmosfera relaxantă, care menţine la cote înalte manifestarea creativităţii este susţinută prin maniera 

carismatică de abordare a problemelor, prin comunicarea bazată pe respect şi recunoaşterea calităţilor 

celuilat, stilul colaborativ fiind o optiune agreeată în cele mai multe situaţii. Sprijinul permanent şi o 

autonomie justificată de profesionalism sunt parametri de manifestare a creativităţii cadrelor 

didactice în exercitarea profesiei, aspecte ce se reflectă pozitiv în rezultatele elevilor. 

          Reprezentative sunt: revista Muguraşii, trupele de teatru de la ciclul primar, festivalul anual 

de folclor, Balul Bobocilor, Zilele şcolii.
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1.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2020-2021 

 

Conducerea managerială a avut ca priorităţi identificarea şi valorificarea unor surse de 

finanţare şi autofinanţare care au contribuit la îmbunătăţirea bazei materiale şi la acoperirea 

necesităţilor de ordin educaţional, desfǎşurarea unor activitǎţi extracurriculare specifice zonei şi 

vârstei elevilor, dar şi pregǎtirea la un nivel ridicat a elevilor la examenele şi concursurile  organizate 

la nivel judeţean şi naţional (evaluarea naţionalǎ pentru absolvenţii claselor a VIII-a, examenele de 

certificare a competenţelor profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional, examenele de 

certificare a competenţelor de limbă şi comunicare, digitale a elevilor de clasa a XII-a, examenul de 

bacalaureat). 

 
Activitǎţi extracurriculare importante desfǎşurate în anul şcolar 2020-2021 

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 

abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ organizat formal. Prin formele sale 

specifice ,activitatea educativă dezvoltă gândirea critică şi stimulează  implicarea tinerei generaţii în 

actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale: 

 educaţia pentru cetăţenie democratică; 

 educaţia prin sport; 

 educaţia inter- și multiculturală; 

 educaţia ecologică; 

 educaţia pentru sănătate; 

 educaţia pentru dezvoltare comunitară; 

 educaţia pentru securitate personală. 

                      Elevii cu rezultate deosebite la aceste proiecte și concursuri au fost premiați în  cadrul              

Festivității de încheiere a anului școlar 2020-2021.



 

Calendarul activităților educative 2020-2021 derulate exclusive online 

 

Semestrul I 
 

Nr. Activitatea Tipul de activitate Termen Responsabili 
Crt. 

1. Un nou început Festivitatea deschiderii septembrie Director 

noului an scolar Cadre didactice 

2. Ziua Internationala a Prezentari power-point, septembrie Consilier Educativ 

Limbilor Europene creatii literare, afise Prof. limbi straine 

3. Ziua Educatiei Non- Prezentari power-point, octombrie Consilier Educativ 
formale creatii literare, Prof. Amariucai 

 afise Violeta 

4. Trebuie să fim Dezbateri,creatii, afise noiembrie Prof. de religie 

toleranți! Consilier Scolar 

 Diriginti 

5. Ziua Internationala a Sesiune de informare; noiembrie Inv., diriginti 
Drepturilor Copilului afise, jocuri Consilier Educativ 

  Consilier Scolar 

14. Ziua Pliante, afise, dezbateri 21 noiembrie Prof de biologie 

Nationala fara tutun – Consilier Scolar 

campanie impotriva 
fumatului 

 

Consilier Educativ 

 Medici 

15. Mândru că sunt Concurs, prezentari, decembrie Prof. de istorie 
român! panouri, spectacol Prof. de muzica 

  Consilier Educativ 

  Inv. / Diriginti 

16. Ziua Internationala a Campanie de informare decembrie Consilier Educativ 

Voluntarului Inv. / diriginti 
 Consilier Scolar 

 

17. 
În așteptarea 
sărbătorilor 

 

Colinde online 
 

decembrie 
 

Cadre didactice 



 

Semestrul al II-lea 
 

 

 
Nr.c Activitatea Tipul de activitate Termen Responsabili 
rt. 

1. Eminescu - frumusețea Poezii / Cantece in LRO, ianuarie Prof. de lb romana 

poeziei în limbile LFR si LEN; Sezatoare Prof. de lb straine 

studiate! literara Consilier Educativ 
  Diriginti 

2. Safer Internet Prezentare power-point, februarie Consilier Educativ 
dezbatere Consilier Scolar 

 Invatatori / Diriginti 

3. Martie, mărțișor Expozitii de martisoare, martie Prof. de LRO 

felicitari Prof. de EDP 
 Prof. Amariucai 
 Violeta 
 Prof. Mihailescu 
 Maria 
 Invatatori / Diriginti 

4. Te iubesc, Mama! Spectacol online muzica martie Prof. de muzica 
Invatatori / Diriginti 

Palatul Copiilor 

Tibanesti 
 

5. O lume mai verde -  

afise 

martie- Prof. de geografie 

Luna Padurii, aprilie Prof. de biologie 

Ziua Apei,   

Ziua Pamantului   

6. Hai la Teatru!- Ziua Spectacol de teatru 27 martie Consilier educativ 
Mondiala a Teatrului Prof. de romana 

 Prof de lb straine 

7. Ne pregătim de Traditii pascale Aprilie Prof. de religie 

Învierea Domnului - Prof. de muzica 

Floriile, Paștele Prof. de desen 
 Consilier Scolar 

8. Să facem fată Afișe, colaje, concurs Mai Cadrele didactice 

pericolului rutier Director 
 Consilier Educativ 
 Poliția Locală 

9. Ziua Internationala a Campanie de sensibilizare mai Cadrele didactice 

Familiei Consilier Educativ 

 Consilier Scolar 

10. Ziua Copilului Jocuri ale copilariei iunie Cadrele didactice 

Consilier Scolar 

 

 
Tipuri de activităţi derulate: cultural-artistice, sportive, tehnico-ştiinţifice, ecologice, religioase, 

voluntariat, protecţie civilă, orientarea şcolară şi profesională, competiţii, documentare ştiinţifice, 
experimente ,vizionare film, ateliere de lucru, dezbateri au fost derulate exclusive în spatial virtual. 

Resursele implicate: cadre didactice, preșcolari,elevi din ciclurile primar, gimnazial, liceal, părinţi, 
parteneri instituţionali. 

Parteneri instituționali: 

➢ Primăria Comunei Tibănești, 

➢ Sv. Situatii De Urgentă Țibănesti, 

➢ Serviciul de Asistentă Sociala Tibanesti, 

➢ Căminul Cultural Țibănești, 



 

➢ Palatul Copiilor Iași-filiala Țibănești, 

➢ Biblioteca Comunală, 

➢ Poliția Comunei Țibănești, 

➢ Cabinetul Medical Individual Alina Petrescu Țibănești, 

➢ Cabinetul Stomatologic dr, Apintiliesei Ana-Maria, 

➢ Service Autotodo Georgiana Țibănești, 

➢ Sed Impex SRL, 

➢ Biserica „Duminica Tuturor Sfintilor”Tibănesti, 

➢ Biserica„Adormirea Maicii Domnului”Tungujei, 

➢ Biserica„Nasterea Maicii Domnului,Jigoreni, 

➢ Biserica„Izvorul Tămăduirii”, Războieni, 

➢ Biserica Adventistă Răsboieni 

➢ Căminul Cultural Țibănești, 

➢ Palatul Copiilor Iași-filiala Țibănești, 

➢ Biblioteca Comunală Țibănești, 
➢ Poliția Comunei Țibănești, 

➢ Cabinetul Stomatologic dr, Apintiliesei Ana-Maria, 

➢ Biserica „Duminica Tuturor Sfintilor”Tibănesti, 

➢ Biserica„Adormirea Maicii Domnului” Tungujei, 

➢ Biserica„Nasterea Maicii Domnului,Jigoreni, 

➢ Biserica„Izvorul Tămăduirii”, 

Războieni 

 

                                   Obiectivele urmărite:  

                      

▪ stimularea spiritului de echipă;  

▪ dezvoltarea capacităţii de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme;  

▪ cunoaşterea trecutului istoric şi a tradiţiilor din regiunea în care locuiesc elevii;  

▪ formarea unei atitudini ecologice responsabile; 

▪ formarea şi dezvoltarea unui comportament civilizat; 

▪ observarea/ comentarea unor imagini, filme referitoare la evenimente, personalităţi, 

aspecte ale vieţii cotidiene în diferite momente ale istorie locale şi naţionale; 

▪ dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei; 

▪ stimularea și valorificarea interesului elevilor pentru cunoaștere și dezvoltarea personalității.



 

                           Proceduri/ criterii de evaluare a activităţii: 

• aprecierea celor mai bune lucrări ale elevilor; 

• evaluarea şi autoevaluarea produselor realizate de către elevi;  

• premierea elevilor câştigători; 

• autoevaluarea; 

• chestionare, 

• discuţii etc. 

Rezultate înregistrate (aprecieri calitative si cantitative): 

▪ expoziţii cu cele mai bune lucrări de creaţie plastică;  

▪ premierea elevilor câştigători la concursurile desfăşurate; 

▪ formarea unor abilităţii şi atitudini necesare pentru integrarea lor în societate; scenete tematice; 

▪ fotografii, panouri cu produse etc; 

▪ dobândirea unor cunoştinţe din diferite domenii ale cunoaşterii care-i interesează în mod special pe 

elevi etc. 

Analiza SWOT: 

Puncte tari: 

o Activităţile desfăşurate au suscitat interesul 

elevilor; 

o Obiectivele propuse au fost atinse; 

o Activităţile s-au desfăşurat într-o atmosferă destinsă, relaxantă; S-a pus accent pe formarea 

competenţelor personale, interpersonale şi de interrelaţionare, pe orientarea lor în carieră, 

competenţe necesare pregătirii elevilor pentru integrarea lor în societate. 

Puncte slabe: 

• Derularea exclusiv online a activităților educative în semestrul al II-lea 

• Bugetul limitat pentru recompensarea premianţilor la concursurile desfăşurate;  

• Slaba implicare a părinților în activitatea școlii.
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ANALIZA SWOT  CURRICULUM 

 Puncte Tari                          Puncte Slabe 

➢ Efectuarea orelor de pregătire suplimentară 

pentru examene; 

➢ Implicarea elevilor în activităţile extraşco-

lare  

➢ existenţa cadrelor tehnice de specialitate 

(ingineri şi maiştri instructori) titulari 

pentru 
profilurile propuse; 

➢ experienţă în elaborarea convenţiilor 

de colaborare cu agenţii economici din 
zonă; 

 

 

➢ Foarte puţine cadre didactice proiectează şi aplică 

la clasă activităţi de învăţare centrată pe elev ; 20% 

➢ Insuficienta proiectare şi promovare a unor CDS-

uri cu conţinuturi de actualitate, în concordanţă cu 

nevoile reale de învăţare ale elevilor; 

➢ Numărul mic de lecţii în care se utilizează mijlo-

acele IT în învăţare; 

( sursa fişe de asistenţe la ore) 

➢ Absenţa abordărilor transdisciplinare în procesul 

de învăţare;( sursa fişe de asistenţe la ore) 
➢ Lipsa unei baze de date despre situaţia familială a 

elevilor 

 

                     Oportunităţi                              Ameninţări 

➢ Cadru legislativ favorabil conceperii de 

CDS-uri adaptate nevoilor tinerilor şi 

cerinţelor societăţii; 

➢ Cadru legislativ favorabil încheierii de 

parteneriate  

➢ Lipsa unei platforme educaţionale care să facă vi-

zibile rezultatele elevilor prin furnizare de date rel-

evante, statistici, asigurând transparenţă 

➢ Relaţionarea deficitară cu structuri ale admin-

istraţiei locale în furnizarea de date relevante cu 

privire la situaţia socio-economică a elevilor 

                                  

  1.4 Contextul naţional 

 

                   Politicile educaţionale din România au în vedere prin aspectele particulare ale integrării europene şi 

a  învăţământului preuniversitar direcţionarea resurselor umane şi materiale către: 

▪ orientarea şi consilierea profesională şi vocaţională a beneficiarilor educaţiei; 

▪ parteneriatul cu agenţii economici şi întreprinzătorii locali şi din ţară; 

▪ învăţarea centrată pe elev cu mijloace moderne şi adecvate vârstei; 

▪ dezvoltarea curriculum-ului în parteneriat cu agenţii locali şi din ţară; 

▪ aplicarea întocmai a standardelor de pregătire profesională; 

▪  modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de pregătire teoretică şi practică; 

▪ cuprinderea în programe specifice a elevilor cu nevoi speciale; 

▪ atragerea (cuprinderea) unui număr cât mai mare de elevi în acţiuni şi activităţi extracurriculare; 

▪ îmbunătăţirea continuă a managementului educaţional 

              1.5  Obiectivele și prioritățile la nivel regional și local 

       1.5.1 Dezvoltarea coeziunii sociale şi a participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică   

                 şi socială a comunităţilor locale: 

▪ asigurarea şanselor egale în educaţie ca premisă a dezvoltării coeziunii sociale; 

▪ întărirea capacităţii de autoreglare şi autoperfecţionare a sistemului de 

învăţământ în funcţie de cerinţele prezente şi de perspectivă ale societăţii; 
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▪ facilitarea integrării cetăţenilor în câmpul muncii după etapa şcolarizării; 

▪ dezvoltarea cetăţeniei democratice; 

▪ implicarea unităţilor de învăţământ în dezvoltarea socială şi economică a 

comunităţilor locale şi restructurarea reţelei şcolare. 

 

▪ Situaţia abandonului şcolar   

▪ Puncte Tari ▪ Puncte Slabe 

 

• Existenţa unui consilier şcolar şi a unui 

cabinet de consiliere în şcoală       

 

• Interesul manifestat de cadrele didac-

tice pentru includerea copiilor aflaţi în 

situaţie de risc în activităţi de învăţare 

nonformale 

 

• Colaborarea cu serviciul de asistenţă 

socială  

 

• Rata mare de abandon pentru ciclurile liceal şi 

profesional 

• Lipsa programelor educative care să vizeze atât 

elevii cât şi părinţii acestora 

• Consiliere psihologică deficitară pentru aceşti 

copii 

• Metode de predare neatractive 

• Comunicare centrată pe transmitere de cunoştinţe 

şi mai puţin pe înţelegere şi interiorizare, aplicaţii 

practice, conexiuni interdisciplinare . 

▪ Oportunităţi
  

▪ Ameninţări 

• Existenţa unor programe la nivel 

naţional pentru nevoile acestei catego-

rii de risc 

 

• Organizarea unor sesiuni de informare 

pe probleme punctuale, pentru adoles-

cenţi, de către diverse ONG-uri 

 

 

  

 

 

• Situaţia economică precară a familiilor 

• Distanţa faţă de şcoală, naveta 

• Lipsa de interes faţă de propria formare, educaţia 

nu mai este văzută ca o valoare nici printre anu-

miţi elevi, dar nici în familiile din care provin. 

(sursa – chestionare aplicate elevilor de liceu şi 

şcoală profesională) 

 

            1.5.2 Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a realizării „societăţii cunoaşterii” : 

➢ informatizarea procesului de învăţământ; 

➢ sprijinirea organizării de concursuri şi examene naţionale pentru evaluarea cunoştinţelor elevilor 

şi profesorilor; 

➢ adaptarea continuă a curriculum-ului naţional, monitorizarea aplicării acestuia; 

➢ asigurarea calităţii pregătirii resurselor umane prin învăţământ profesional şi tehnic şi formare 

profesională continuă (T.V.E.T.): 

➢ adaptarea planificării educaţionale, a capacităţii de şcolarizare şi a conţinuturilor învăţării la nevoile 

de dezvoltare economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional; 

➢ asigurarea recunoaşterii calificării, transparenţei şi eficienţei sistemului naţional al formării 

profesionale; 

➢ întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin T.V.E.T.; 

➢ îmbunătăţirea formării profesionale ca bază a obţinerii unor rezultate eficiente pe termen lung; 
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➢ includerea şi dezvoltarea învăţării nonformale şi informale în Priorităţi şi obiective regionale şi locale. 

                    Partea a II-a – Analiza nevoilor. 

➢ Colectarea şi analizarea datelor despre mediul extern. 

➢ 2.1. Analiza mediului extern 

           Obiectivele şi analizele economice, de mediu, a pieţii muncii ale acestei regiuni corespund cu cele ale       

celorlalte 7 regiuni, mai puţin sub aspectul demografic, Regiunea Nord-Est cunoscând un spor natural pozitiv. 

Judeţul Iaşi se află în partea de est a Regiunii Nord-Est şi are populaţia cea mai mare, ocupată în mare măsură în 

agricultură şi industrie; produsul intern brut se situează la circa 70% din cel pe ţară, iar rata şomajului este 

superioară mediei naţionale. Zona este cuprinsă în restructurare, prognozându-se o creştere a persoanelor ocupate 

în sectorul industrial şi în servicii. 

                 Analiza PESTEL reflectă diagnoza clară a mediului extern: 

Politic  ➢ subfinanţarea sistemului de învăţământ la nivel naţional 

➢ incoerenţa unor politici de sprijinire a elevilor cu risc de abandon 

➢ lipsa monitorizării programelor sociale de sprijin pentru elevi şi alocarea lor fara o 

pilotare in prealabil; analiza cost-eficienţă/eficacitate devine nerentabilă 

➢ incoerenţa deciziilor politice la nivel economic afectează inserţia pe piaţa muncii a 

tinerilor absolvenţi. 

➢ Lipsa unor politici care să aibă ca efect recunoaşterea tuturor certificărilor în spaţiul 

european. 

Legislativ  

➢ Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind 

competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţii şi Cadrul 

European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF) 

➢ Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind 

competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, 

pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” 

structurat pe opt domenii de competenţă.  

principalele repere care definesc aceste politici: 

a) Tratatul de la Amsterdam în vigoare le la 1 mai 1999 aşează politicile de ocu-

pare în centrul agendei comunitare şi declară promovarea ocupării ca "problemă 

de preocupare comună" a statelor membre. 

b) Procesul Luxemburg. Începând cu anul 1998, statele membre ale U.E. adoptă 

un prim set de orientări care să ghideze politicile de ocupare, definind cei 4 

piloni ai strategiei comune de ocupare. Aceiaşi piloni se regăsesc începând cu 

anul 2002 şi în Planul Naţional de Ocupare al României:  

• Pilonul I: Capacitatea de ocupare a forţei de muncă; 

• Pilonul II: Antreprenoriat; 

• Pilonul III: Adaptare; 

• Pilonul IV: Şanse egale. 

c) Consiliul European de la Lisabona (martie 2000) adoptă obiectivul strategic 

al U.E. pentru anul 2010, de a deveni cea mai competitivă şi dinamică economie 

din lume bazată pe cunoaştere. 
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d) Consiliul European de la Feira (2001) invită statele membre să identifice 

strategii coerente şi măsuri pragmatice cu scopul de a stimula învăţarea perma-

nentă, la nivel individual şi instituţional. 

e) Memorandum asupra învăţării permanente (octombrie 2000). Comisia Euro-

peană lansează 6 mesaje: 

• Noi competenţe de bază pentru toţi; 

• Realizarea de investiţii superioare în resurse umane; 

• Încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare; 

• Valorificarea învăţării; 

• Regândirea orientării şi consilierii; 

• Să apropiem învăţarea de domiciliu. 

f) Procesul Barcelona (2002) cu 3 obiective strategice: 

• Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare 

profesională; 

• Facilitarea accesului tuturor în sistemele educaţionale şi de formare 

profesională; 

• Transparenţa sistemelor europene de educaţie şi formare. 

g) Procesul Copenhaga (noiembrie 2002) cu 4 teme prioritare: 

• Întărirea dimensiunii europene în educaţie şi formare profesională; 

• Creşterea transparenţei sistemelor de educaţie şi formare profesională; 

• Recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor; 

• Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională. 

➢  Legea educaţiei naţionale 1/2011, în vigoare 

➢ Ordin de ministru privin susţinerea examenelor de bacalaureat ( OMEN 

4792/31.08.2017) şi evaluare natională (OMEN 4793/31.08.2017) 

➢ OMEN nr. 3151/31.01.2017 pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobil-

itatea cadrelor didactice 

➢ OMEN 3367/23.02.2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei privind 

formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar 

➢ Legea 53/2003, Codul Muncii  

➢ Iniţierea de către guvern a unor programe sociale de sprijin, ( lapte şi corn, rechizite, 

manuale) 

➢ OMEN nr.3160/01.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei cadru 

de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare.  

➢ OMEN nr. 3554/29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a învăţământului dual. 

Economic ➢ Existenţa unor agenţi economici în zonă cu care şcoala încheie anual parteneriate 

➢ Dezinteresul Consiliului Local cu privire la investiţii necesare obţinerii autorizaţiei 

ISU pentru corp A  de clădire, unde sunt concentraţi cei mai mulţi elevi, circa 400. 

➢ Alocarea insuficientă de fonduri la capitolul Investiţii. 

Social  ➢ Sărăcia ca stare economică generalizată generează acte de violenţă şi comporta-

mente reprobabile. 
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➢ Multe familii sunt dezbinate ca urmare a plecării unuia dintre părinţi în străinătate, 

sau a divorţului. 

➢ Eterogenitatea colectivului privind situaţia socio-economică a familiei din care 

provin elevii. 

Tehnologic ➢ Existenţa a două laboratoare de informatică dotate, accesul elevilor în cadrul orelor 

de TIC 

➢ Aparatură de birotică, internet 

Ecologic ➢ Participarea elevilor la concursuri cu tema ecologică 

➢ Initierea unor proiecte la nivel local Magieco sau realizarea de proiecte pe aceasta 

temă în cadrul Clubului Impact. 

➢ Parteneriate cu ONG-uri de profil 

               

                              Obiective educaționale  ale Regiunii Nord- Est:  

       

                      La nivelul unității școlare am desprins următoarele opțiuni strategice:
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Domenii strategice                       Programe de dezvoltare Ținta 

strategică 

Dezvoltarea curriculară 1. A*includerea în cadrul CDS-ului a unor opționale care să 

vizeze o componentă de matematică  

2.A * extinderea dotării cu calculatoare la toate sălile de 

clasă  

3.A* extinderea utilizării învățării asistată de calculator în 

activitatea de predare-învățare  

 

 

A 

Dezvoltarea relațiilor cu 

comunitatea 

4 B,C* programe de consiliere și orientare în carieră  

5B *crearea unei platforme on-line pentru consiliere 

psihologică de specialitate și oferirea de consultanță gratuită 

pentru elevii cu dificultăți de învățare 

6C* elaborarea CDL-urilor în parteneriat cu agenții 

economici din zonă 

7C* acțiuni de redare a vizibilității școlii în comunitate 

 

B,C 

 

1. Principalele obiective 2021 

▪ Creşterea gradului de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în 

concordanţă cu locurile de muncă vacante comunicate de angajatori; 

▪ Sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile 

vulnerabile; 

▪ Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii, prin implementarea 

măsurilor prevăzute în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

2021-2027; 

▪ Implementarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării 

forţei de muncă pentru şomeri, precum şi de combatere a marginalizării sociale; 

▪ Acordarea de facilităţi angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul 

şomerilor; 

▪ Absorbţia Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în conformitate cu 

Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027, în vederea finanţării din surse 

complementarea Bugetului asigurărilor pentru şomaj a măsurilor active de 

ocupare, inclusiv prin accesarea fondurilor Iniţiativei Locuri de Muncă pentru 

Tineri în vederea implementării Garanţiei pentru Tineret 2021-2024 în România. 

▪ Întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea 

furnizării de servicii şi măsuri active de ocupare personalizate, moderne şi de 

calitate; 

▪ Creşterea gradului de vizibilitate al AJOFM Iaşi privind serviciile şi măsurile 

acordate precum şi rezultatele obţinute ca urmare a implementării acestora; 

▪ Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional; 

▪ Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaţionale 

într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării pentru tineri, respectiv 6 

luni în cazul adulţilor; 

▪ Stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă; 

▪ Consolidarea capacităţii administrative a AJOFM Iaşi prin creşterea gradului de 

pregătire a personalului propriu şi identificarea nevoii de externalizare a unor 
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servicii; 

▪ Întărirea dialogului social la toate nivelurile; 

▪ Folosirea cu maximă eficienţă şi eficacitate a resurselor umane, materiale şi 

financiare ale AJOFM Iaşi. 

 

Luna 
2019       Rată 
şomaj     IAŞI 

2020      Rată 
şomaj     IAŞI 

2020        Rată şomaj     
ANOFM 

Ianuarie 3,02% 2,69% 2,98% 

Februarie 2,99% 2,73% 2,95% 

Martie 2,93% 2,56% 2,88% 

Aprilie 2,92% 2,66% 2,90% 

Mai 2,81% 2,75% 3,00% 

Iunie 2,88% 2,84% 3,00% 

Iulie 2,83% 3,04% 3,27% 

August 2,99% 3,13% 3,30% 

Septembrie 3,00% 3,05% 3,28% 

Octombrie 2,89% 3,04% 3,27% 

Noiembrie  2,78% 3,07% 3,32% 

Decembrie 2,71% 3,15% 3,38% 

Populație activă 296.300 297.300 8.696.400 

 

 Situația de pe piața muncii în județul Iași 
                             
A. Tendințe ale șomajului înregistrat 

 

Rata șomajului în județul Iași a avut un trend descendent până în luna martie, prognozat de altfel 

încă de la începutul anului 2018 de către SPO după care aceast a început să crească uşor, cauzat de 

contextul epidemiologic de la nivel mondial, respectiv pandemia de COVID-19, ajungând la 3,15% în 

luna decembrie 2020. 

Este de reţinut faptul că valoarea ratei şomajului la data de 31.03.2020 a fost de 2,56% cea mai mică 

rată înregistrată de la momentul înfiinţării ANOFM. 

În luna martie 2020 s-a înregistrat cel mai mic număr de şomeri din 1991 încoace la nivelul judeţului 

Iaşi, respectiv 7.613 persoane. 

Scăderea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a avut ca principală cauză 

creşterea rapidă a cererii de forţă de muncă şi resimţirea de către angajatori a lipsei acesteia,  indiferent 

de nivelul calificării.  

Începând cu a doua jumătate a lunii martie 2020, răspândirea virusului COVID-19 a determinat mulţi 

antrepenori să-şi restrângă parţial activitatea fapt care a determinat o creştere a numărului de şomeri şi 

implicit a ratei şomajului.
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Nr. şomeri înregistrați 

Δ (+/-) 
 Luna Anul 2020 Anul 2019 

Ianuarie 8011 8961 -950 

Februarie  8106 8860 -754 

Martie  7613 8690 -1077 

Aprilie  7909 8657 -748 

Mai  8168 8313 -145 

Iunie  8446 8545 -99 

Iulie  9037 8387 650 

August  9311 8858 453 

Septembrie  9078 8877 201 

Octombrie  9026 8553 473 

Noiembrie  9132 8242 890 

Decembrie  9356 8035 1321 

 
Din punct de vedere al regimului de indemnizație, s-a menţinut ponderea scăzută a şomerilor beneficiari de 

indemnizaţie de şomaj, repectiv 10,89% din totalul şomerilor înregistraţi.  

 

Luna 

Total şomeri 

înregistraţi 2020       

Din care: 

Indemnizaţi  Neindemnizaţi 

Ianuarie   8011 989 7022 

Februarie 8106 937 7169 

Martie  7613 876 6737 

Aprilie  7909 1145 6764 

Mai  8168 1304 6864 

Iunie  8446 1513 6933 

Iulie  9037 1769 7268 

August  9311 1936 7375 

Septembrie  9078 1933 7145 

Octombrie  9026 1968 7058 

Noiembrie  9132 1988 7144 

Decembrie  9356 2084 7272 

 
Din punct de vedere al nivelului de educație, ponderea cea mai ridicată a şomerilor  se regăseşte în 

segmentul persoanelor care au absolvit 8 clase (34%). 

Nivelul educaţional constituie unul din factorii importanţi ce influenţează accesul pe piaţa muncii. 

Peste 60% din persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la AJOFM Iași, au un nivel de 

instruire scăzut, respectiv studii primare, gimanziale sau fără studii. 
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Luna 

Învaţământ 
primar şi 
fără studii, 
din care: 

FĂRĂ 
STUDII 

învăţământ 
gimnazial 

învăţământ 
profesional 
arte  şi 
meserii 

învăţământ 
liceal  

învăţământ 
postliceal 

 învăţământ 
universitar 

TOTAL 
şomeri 
înregistraţi 

IANUARIE 2077 536 2678 2204 642 82 328 8011 

FEBRUARIE 2131 564 2735 2229 629 61 321 8106 

MARTIE 2081 548 2648 2010 529 51 294 7613 

APRILIE 2091 552 2674 2095 636 69 344 7909 

MAI 2116 563 2712 2181 700 66 393 8168 

IUNIE 2141 572 2778 2236 786 64 441 8446 

IULIE 2144 564 2847 2351 1108 82 505 9037 

AUGUST 2168 556 2864 2417 1165 90 607 9311 

SEPTEMBRIE 2171 535 2784 2326 1131 89 577 9078 

OCTOMBRIE 2223 544 2778 2288 1076 99 562 9026 

NOIEMBRIE 2263 558 2836 2309 1089 90 545 9132 

DECEMBRIE 2355 583 2944 2380 1061 86 530 9356 

 
                Din punct de vedere al vârstei, se poate remarca o pondere ridicată a șomerilor de peste 50 de ani (44,04%)  

                în timp ce pentru grupa de vârstă 25-29 ani ponderea şomerilor este de doar 2,18%. 

 

 

Total 

şomeri 

înregistraţi 

- decembrie 

2020 

Pers. 

<25 

ani 

Pers. 

25-29 

ani 

Pers.  

30-39 

ani 

Pers.  

40-49 

ani 

Pers.  

50-55 

ani 

Pers. 

>55 

9356 881 254 1375 2658 1911 2277 

% 9,42% 2,71% 14,70% 28,41% 20,43% 24,34% 

     
Pe medii de rezidență, ponderea șomajului a fost net superioară în rândul populației din mediul rural, 

aproximativ 85% din totalul șomerilor. 
 

Total 

şomeri 

decembrie 

2020  

Urban Rural 

9356 1915 7441 

% 15,49% 84,51% 

 
B. Tendințe ale ocupării forței de muncă 

          

În anul 2020 angajatorii au declarat, în conformitate cu prevederile art. 10 din   Legea nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, un număr de 12.715 locuri de muncă vacante, în uşoară scădere comparativ cu anul 2019 

(17.271). 



 

        
                                                                   
 
 

Domeniul de activitate Număr locuri de muncă % 

Servicii 4621 36,34% 

Confecţii 583 4,59% 

Construcţii 3569 28,07% 

Industrie 1897 14,92% 

Agricultură 295 2,32% 

Sănătate şi asistenţă socială 382 3,00% 

Alte domenii  1368 10,76% 

 
Au fost angajate prin intermediul AJOFM Iaşi 8.213 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Cu toate acestea se constată: 

• Emigraţia puternică (inclusiv a lucrătorilor cu înaltă calificare), 

• Îmbătrânirea populaţiei, 

• Decalajul mare existent între zonele rurale şi urbane,vor reprezenta o provocare pentru sprijinirea 

unei economii competitive și în următorii ani. 

 
 

DOMENII DE ACTIVITATE Persoane ocupate % 

TOTAL 8.213 100 

Servicii 3467 42,21 

Confecţii 349 4,25 

Construcţii 1272 15,49 

Industrie 1434 17,46 

Agricultură 258 3,14 

Sănătate 329 4,01 

Alte domenii 1104 13,44 

 
 

    Anul 2020 a fost unul atipic din punct de vdere al activităţilor care au fost desfăşurate de funcţionarii 

din cadrul AJOFM Iaşi în sensul că pe lângă activităţile curente au apărut sarcini noi. 

Aceste noi activităţi au fost determinate de contextul pandemic şi de pachetele legislative aprobate de 

Guvern pentru prevenirea şomajului. Măsurile de stimulare a angajatorilor cum ar fi şomajul tehnic, 

acordarea unei indemnizaţii de 41,5% angajatorilor, plata parinţilor care stau acasă cu copii sau plata 

angajatorilor care au redus timpul de lucru a salariaţilor până la 50% au făcut ca volumul de muncă să 

crească cu 50%. 

Implicaţii pentru ÎPT: 

• Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii în funcţie de potenţialul economic al judeţului,  

• Creşterea populaţiei cu nivel ridicat de educaţie, în special în mediul rural, prin creşterea ofertei de 

formare continuă; 

• Dobândirea de competenţe prin asigurarea instruirii practice la agenţii economici;  



 

• Analiza cererii pe piaţa forţei de muncă a calificărilor de perspectivă pentru  dezvoltarea judeţului; 

• Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii ca domeniu major de intervenţie în 

restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, asigurarea competenţelor cheie; 

• Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională, a persoanelor provenind din 

grupuri/comunităţi/medii dezavantajate, vulnerabile din punct de vedere socio-economic şi expuse 

riscului de excluziune socială (în special minoritatea rromă, tinerii care părăsesc sistemul de stat de 

protecţie a copilului, populaţia cu venituri scăzute, persoane cu cerinţe educaţionale speciale, populaţia 

din mediul rural, etc.); 

• Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială, astfel încât antreprenoriatul să 

devină o opţiune de carieră pentru toţi; 

• Oferirea de alternative prin forme de învăţare (a doua şansă, dual, seral, frecevanţă redusă, învăţarea 

la distanţă); 

• Consilierea elev-părinte în alegerea carierei informarea privind tendinţele înregistrate pe piaţa forţei 

de muncă; 

• Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza aptitudinilor elevilor şi a achiziţiilor anterioare. 

                  

           CONCLUZII  2020 /  PERSPECTIVE  2021 

• Anul 2020 a însemnat un an al angajărilor în domenii precum IT, producţie, construcţii sau retail / 

trendul recrutărilor pentru acest segment se va păstra şi în 2021. 

• Integrarea tinerilor pe piaţa muncii, dar şi a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile a constituit 

o prioritate pentru SPO / va reprezenta o provocare şi în anul 2021. 

• Rata şomajului înregistrat a atins un minim istoric (din 1991) respectiv 2,56% / în anul 2021 se 

prognozează o polarizare a acesteia în jurul valorii de 3%. 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale, la nivel regional să fie cuprinsă între 50-

60% pentru filiera tehnologica,repartizată astfel : 

• Resurse naturale și protecția mediului -22% 

Industrie/profil Tehnic -49%
 

• Servicii -29% din care: 

• 40% pentru calificări de nivel 4(absolvenți de liceu tehnologic), și 

60% pentru calificări de nivel 3 ( absolvenți de învățământ profesional).
 

În acest sens, Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei şi proporţional cu nevoile 

pieţei muncii ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, importanţa 

construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

 Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 

(inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local: 



 

o aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională 

• adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

• dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate  

crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin: 

• asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 

• consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă 

(competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.); 

o promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de 

competitivitate, trebuie avute în vedere:  

▪ creşterea nivelului de calificare; 

▪ importanţa dezvoltării competenţelor cheie stabilite la nivel european; 

▪ cunoșterea a două limbi străine 

▪ formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare; 

▪ inserția pe piața muncii a tinerilor absolvenți; 

▪ formarea abilităților de comunicare necesare rezolvării diferitelor tipuri de sarcini; 

▪ formarea competențelor de literație necesare înțelegerii diferitelor tipuri de mesaje; 

▪ formarea atitudinilor și deprinderilor specifice activităților de voluntariat; 

▪ formarea atitudinilor și deprinderilor specifice activităților de antreprenoriat; 

▪ dezvoltarea rezilienței ca atitudine necesară rezolvării de conflicte; 

▪ dezvoltarea gândirii critice; 

▪ formarea abilităților tehnice de comunicare; 

▪ educarea tinerilor în spiritul valorilor comunității din care fac parte; 

▪ formarea competențelor de lucru în echipă; 

▪ dezvoltarea talentelor personale în scopul unei bune orientări în alegerea carierei.  



 

 

• colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de 

exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, 

publicitate, pagini web) etc. 

• formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 

➢ Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 

▪ Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru 

ecologie şi protecţie mediului pe baza standardelor de mediu 

ale UE; 

▪ Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică 

generală, pentru toate calificarile - conform raportului sinteza al 

studiului “Shills for green jobs” , în perspectivǎ toate calificarile vor 

include competente “verzi” / de mediu. 

Parteneriatul şcoală - agenţi economici –pentru toate domeniul de pregătire, trebuie să 

reflecte: 

o diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de activităţi 

producătoare de bunuri şi servicii; 

o asistarea specializatǎ prin tutori a stagiilor de practicǎ 

o desfǎşurarea stagiilor de pregătire practicǎ în ateliere special amenajate la angajator şi/sau în secţii de 

producţie în condiţii cât mai apropiate de cele reale. 

o Realizarea unor campanii de conștientizare privind beneficiile aduse de formarea profesională a 

adulților promovată de structuri educaționale consacrate cu potenţial ridicat de pregătire. 

                                                   Numărul actual şi cel previzionat al tinerilor din zonă 

    Populaţia şcolară pe nivele de educaţie și medii de rezidenţă2 Populaţia tânără (0-14 ani) va 

cunoaşte o scădere semnificativă în perioada 2019- 2060, de aproape 1,6 milioane persoane în varianta 

cu migraţie şi de 1,5 milioane persoane în varianta fără migraţie (ponderea tinerilor în totalul populaţiei 

se va diminua de la 15,9% în 2011 la 12,1%-12,5% în 2060). Scăderea continuă a populaţiei are aceeaşi 

tendinţă şi pentru populaţia de vârstă școlară, 7-14 ani, dar şi pentru populaţia de vârstă școlară 15-24 

ani, care poate continua procesul de învăţământ în licee, şcoli profesionale, colegii şi universităţi (acestea 

se vor reduce în perioada 2011-2060 cu câte 49,4%). Învățământ gimnazial: În intervalul 2010-2020, 

numărul elevilor cuprinși în învățământul gimnazial în județul Iași a scăzut cu 12,86% în 2020, față de 

anul 2010. În ce privește mediul de rezidență al elevilor de gimnaziu pentru judeţul Iaşi, se constată că 

în anul 2020, numărul elevilor din mediul rural a scăzut comparativ cu mediul urban, care este într-o 

creștere continuă, începând cu anul școlar 2014-2015.



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Învățământ liceal:  

    Din analiza evoluției numărului de elevi înscriși la învățământul liceal la nivelul judeţului Iaşi între 

anii 2010 – 2020, se constată că a avut loc o creștere în anul școlar 2011-2012, generată de desființarea 

formei de învățământ SAM, perioadă ce a fost urmată de o scădere continuă până în 2019, în acest an 

școlar înregistrându-se o uşoară creştere a numărului de elevi înscrişi la acest nivel de învăţământ. 

    Din datele privind mediul de rezidență (locaţia şcolii) al elevilor din învățământul liceal, pentru 

judeţul Iaşi, se observă creşterea constantă a ponderii şcolarizării elevilor în mediul urban pentru nivelul 

liceal. Astfel, în anul 2020-2021, 95,6% din numărul elevilor înscrişi în învăţământul liceal urmează 

cursurile în mediul urban. 

 



 
 

(Sursa: P.L.A.I., anexa 6a). 

 

                            
 

 
Învățământul profesional (inclusiv dual): Așa cum a rezultat și din analiza anterioară anul 2011 a 

însemnat o pierdere importantă pentru învățământul profesional prin desființarea SAM, școli înființate 

preponderent în mediul rural cu scopul eliminării disparităților și oferirii de șanse egale copiilor dezavantajați 

din mediul rural. Învățământul profesional s-a dezvoltat odată cu înființarea școlii profesionale de 3 ani, 

având un punct culminant în anul școlar 2017-2018. În acest an școlar numărul elevilor cuprinși în 

învățământul profesional este de 6594 cu 3,28% mai puțin decât în anul școlar 2017-2018. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analiza gradului de cuprindere în învățământ a populației pentru categoria de vârstă 3 - 23 ani, pe 

categorii de sex și medii de rezidență, în anul școlar 2017-2018 scoate în evidență următoarele valori pentru: 

- persoanele de sex feminin, cuprinse în învățământ, în total România 74,2% iar în județul Iași sunt în procent 

de 93,6%; - persoanele de sex masculin, cuprinse în învățământ, în total România 71% în județul Iași 

procentul de cuprindere fiind de 87,4% 

 



 

                  

 

 

 

 
 

La nivel regional judeţul Iaşi se situează pe locul I ca dimensiune a învățământului liceal tehnologic 

și învățământului profesional, peste nivelul național de 49,8 % În concluzie se poate aprecia ca filiera 

tehnologică în judeţul Iaşi, are un trend ascendent ca urmare a implementării strategiilor din 

documentele de planificare PRAI, PLAI, PAS, și monitorizării metodologiei de fundamentare a cifrei 

de școlarizare, care împreună au contribuit la creșterea dimensiunii ÎPT. 
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Analizând ponderea numărului de elevi înscriși pe profile la nivel județean în clasa a IX-a, cel mai 

solicitat profil este profilul Tehnic – 47,5%, urmat de profilul Servicii – 39,9%, respectiv profilul 

Resurse naturale și protecția mediului – 12,6%. 

Repartizarea opțiunilor pe profiluri, filiera tehnologică Preferinţele elevilor se distribuie pe profile 

şi domenii astfel: a. în cadrul profilului tehnic: - cele mai multe opțiuni, respectiv 37,18%, au fost 

înregistrate pentru clasele din domeniul mecanic, urmate de: - pentru domeniul electronică și 

automatizări (18,97%), electromecanică (11,96%), electronică (8,87%), construcții, instalații și lucrări 

publice (8,73%), industrie textilă și pielărie (6,25%), fabricarea produselor din lemn (3,57%), producție 

media (2,47%) și chimie industrială (1,99%); - trebuie ținut cont că aceste procentaje nu exprimă în mod 

absolut preferințele elevilor pentru anumite domenii, ci ele trebuie corelate cu oferta școlară, respectiv 

cu numărul de clase pentru care au putut opta.  



 

 
 

                  Oferta şcolilor din Î.P.T 

 
Analiza ofertei curente pentru formare profesională iniţială în anul şcolar 2020-2021. 

 

Evoluția numărului de absolvenți, ai învățământului profesional, în intervalul 2010- 2014, la nivel 

național, indică o scăderea foarte mare de 66,58% (de la 34.733 persoane la 11.605 persoane )urmată apoi 

de o creștere ușoară până la 19423 absolvenți. Analizând evoluția numărului de absolvenți de învățământ 

postliceal și de maiștrii în intervalul 2010-2018 se constată: - creștere de 75% a absolvenților școlii 

postliceale (mai mult decăt o dublare); - creștere cu 19% % a absolvenților școlilor de maiștrii (de la 2.958 

persoane la 3.531 persoane).  

Se remarcă de asemenea că solicitările pentru școala postliceală sunt mai mari în timp ce solicitările 

pentru școala de maiștri au rămas la o dimensiune mult mai mică.  

Analiza pentru jdeţul Iaşi se raportează la nivelul regiunii, unde evoluția numărului de absolvenți de 

liceu în intervalul 2010-2018, indică pentru licee următoarele:  

- filiera vocaționala o creștere de 36% (de 604 absolvenți, de la 1.667 persoane la 2.271 persoane); 

 - filiera tehnologic o scădere de 7,9% (de 1294 absolvenți, de la 16.239 persoane la 14.945 persoane);  

- filiera teoretică o creștere de 10% (de 1455 absolvenți, de la 14.392 persoane la 15.847 persoane) 

 De menționat că ponderea liceului teoretic este de 47,9% și este în creștere față de liceu tehnologic 

unde avem 45%, astfel regiunea se poziționează peste nivelele naționale și peste recomandări. 

 

 



 

    Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie Numărul de elevi declarați în abandon școlar (elevi care 

au fost înscriși în învățământul obligatoriu, dar care nu au frecventat și au depășit cu mai mult de 2 ani 

vârsta clasei. 

Procentul de elevi declarați în abandon școlar, raportat la totalul celor înscriși 0,40% 0,35% 0,34% 

0,33% Principalele cauze ale abandonului şcolar: elevi care provin din familii cu părinţi plecaţi în 

străinătate; elevi care provin din familii de rromi, declaraţi sau nu; starea materială precară a familiilor din 

care provin elevii; demersuri sporadice şi ineficiente din partea unor cadre didactice sau conducători de 

unităţi şcolare pentru atragerea şi menţinerea elevilor la cursuri. 

Concluzii din analiza ofertei VET Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc 

la nevoia de coordonare pe baza colaborării şcolilor în reţea pentru optimizarea ofertei, având în vedere: 

 - acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu  

- eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta 

elevul în zonă 

 - utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii 

serviciilor 

 - soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul 

următor de calificare, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni)  

Plecând de la structura cererii potențiale, în perspectiva 2017-2025, pe domenii de formare ale ÎPT, 

în ipoteza scenariului moderat din Studiul previzional, în Regiunea Nord - Est, sunt recomandate ponderile 

pentru cuprinderea elevilor, pe domenii, din tabelul următor. Ponderi orientative pentru oferta la 

învăţământul liceal tehnologic + învăţământul profesional (învățământ de zi, de masă, de stat) Domeniul 

pregătirii de bază/ Profilul Ţinte propuse pentru oferta de formare * (%)  

1.Mecanică 18,70  

2.Electromecanică 3,40  

3.Electronică şi automatizări 3,50 

 4.Chimie industrială 0,90  

5.Materiale de construcţii 0,80 

 6.Electric 4,50  

7.Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 10,40  

8.Agricultură 10,00  

9.Silvicultură 0,10  

10.Comerţ 12,90  

11.Turism şi alimentaţie 7,60  

12.Industrie alimentară 0,70  

13.Fabricarea produselor din lemn 1,50  

14.Industria textilă şi pielărie 9,40 

 15.Tehnici poligrafice 0,10  

16.Estetica şi igiena corpului omenesc 0,10  



 

17. Protecţia mediului 2,60  

18. Economic 12,80  

19. Producţie media 0,00 ponderile reprezintă ieşiri din sistemul ÎPT în 2025 Studiul previzional 

privind cererea de formare profesională în perspectiva 2025 - Componenta Proiecţia cererii de forţă de 

muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu şi lung - a fost realizat de către Institutul 

Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale, partener în cadrul proiectului 

„Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii, proiect 

coordonat de CNDIPT. 

 
PUNCTE  TARI 

 
PUNCTE SLABE 

Introducerea învăţământului dual, începând cu anul 

2018-2019 la nivel de judeţ, astfel că în acest an școlar 

există 179 de elevi la clasa a IX-a,114 elevi în clasa a 

X-a și 38 de elevi la clasa a XI-a (solicitări pentru 168 

de locuri în anul școlar următor); - Cererea mare din 

partea operatorilor economici pentru calificările ce fac 

obiectul învățământului profesional și tehnic; 

 - Existenţa unui cadrul legal ce reglementează 

parteneriatul public privat - CR și CLDPS care sprijină 

dezvoltarea ÎPT - Ordinul nr. 4456/2015 - publicat în 

M. Of. al României - în vigoare de la 14 august 2015; 

- Existenţa cadrului legislativ pentru asigurarea 

calității (metodologii de asigurare a calității, 

fundamentare a planului de școlarizare, de elaborare a 

planificării în învățământului profesional și tehnic). - 

Oferta de formare este corelată cu cerințele 

operatorilor economici și domeniile de dezvoltare, 

gradul de satisfacere a solicitărilor operatorilor 

economici este de 98,20%. - Infrastructura la nivelul 

învățământului profesional și tehnic este cea mai mare 

din regiune; - Un număr important de unități școlare 

au beneficiat de finanțare Phare. 

Denunțarea contractelor de învățământ dual, de către 

unii operatori economici, ca urmare a falimentării 

firmelor, în contextul pandemiei; 

 - Declinul demografic și migrația 

 - Lipsa surselor de date privind migrația pentru 

categoria de vârstă relevantă pentru învățământului 

profesional și tehnic .  

- Populația relevantă pentru învățământului 

profesional și tehnic este predominant din mediul rural 

care nu dispune de infrastructură  

- Rata abandonului în mediul rural este cea mai mare 

la nivel de judeţ  

- Rata de absolvire în mediul rural este mică față de 

mediul urban - Rata de tranziție este în scădere 

 - Lipsa resurselor financiare pentru monitorizarea 

inserţiei absolvenţilor din învățământului profesional 

și tehnic, 

OPORTUNITĂȚI 

Existența liniilor de finanțare dedicate ÎPT, practicii la 

locul de muncă, implementării sistemului dual de 

formare profesională, asigurării calității în formarea 

profesională;  

- Posibilitatea derulării unor programe de dezvoltare a 

resurselor umane, prin proiecte cu fonduri 

nerambursabile;  

- Judeţul Iaşi are o dinamică pozitivă, înregistrează o 

creștere a populației totale cea mai mare creștere din 

regiunea NE se înregistrează în județul Iași; 

 - Nivelul tinerilor, categoria de vârstă 0-24 de ani, 

care pleacă din țară, este în scădere; 

 - Sectoarele cele mai active din regiune sunt comerț, 

industrie prelucrătoare, construcții, hoteluri, 

agricultură;  
 

AMENINȚĂRI 

Falimentarea multor firme din domeniul Turism și 

alimentație publică în contextul pandemic, precum și 

rezerva altor firme de a primi elevii la stagiile de 

instruire practică; - Situația economică care plasează 

regiunea pe ultimul loc, ca una din cele mai sărace, 

devenind astfel neatractivă ca perspectivă pentru 

locuri de muncă; - Lipsa de motivare și participarea 

foarte scăzută a forţei de muncă la programe de 

formare continuă a adulţilor; - Judeţul Iaşi a fost 

afectat de criza economică și a înregistrat scăderi 

dramatice ale personalului din unitățile locale active 

în construcții (37%), industrie (22%), comerț (21%) 

sau încetarea neprevazutǎ a activitǎţii unitǎţilor 

economice; - Timpul indelungat necesar proiectǎrii, 

schimbǎrii, implementǎrii şi mǎsurǎrii rezultatelor, 

impactului procesului de formare 
 

 

                                 



 

                                Harta parteneriatelor cu agenţii economici 
 

 

Analiza informaţiilor din anexa harta parteneriatului relevă faptul că un număr de unităţi şcolare 
Î.P.T. din mediul rural nu au parteneri economici pentru asigurarea practicii elevilor pentru o serie de 
calificări în care aceştia se pregătesc. Reprezentarea agenţilor economici în consiliul de administraţie 
(C.A.) al şcolilor este bună. 

Se constată că cele mai multe parteneriate sunt în domeniul mecanic, turism şi alimentaţie 
urmate de comerţ, textile, construcţii, cu precizarea că parteneriatele încheiate reprezintă acorduri între 
unităţile şcolare şi agenţii economici în vederea efectuării instruirii practice pentru fiecare calificare în 
parte. 

 

 

 

(Sursa: P.L.A.I., cap. 5, fig. 5.15., pag. 75). 
 

 

 

 
 

 

Resursele materiale şi condiţiile de învăţare 

Situaţia bazei materiale a unităţilor şcolare din ÎPT reprezintă o problemă prioritară, din 

perspectiva normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi confort ale elevilor, standardelor de pregătire 

şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe elev. Se impune ca o necesitate realizarea unor programe 

de reabilitare şi modernizare a infrastructurii (spaţii de curs, 

laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi) şi de dotare cu echipamente de laborator şi instruire 



 

practică. 

Din totalul numărului de laboratoare din Regiunea NE județul Iași are cea mai mare pondere- 

24% (334 laboratoare), din totalul înregistrat la nivelul regiunii. 

În Iaşi funcţioneză cel mai mare număr de unități școlare IPT de la nivelul regiunii – 55 de unităţi, 191 

de ateliere şi 4.448 de unităţi PC 

        Mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în TVET 41 ISJ Iaşi – departamentul 

Resurse Umane, bază de date înregistrată în sept 2017 

        Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor sociali în  

planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale 

       Susţinerea eforturilor pentru introducerea unui sistem de asigurare a calităţii. 

promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din UE, pentru stimularea 

progresului în raport cu un set comun de indicatori de referinţa şi adoptarea celor mai bune practici 

(benchmarking), adoptarea planificării prin PAS (planuri de acţiune ale şcolilor) corelate cu 

planurile regionale şi locale (PRAI şi PLAI) de către toate unităţile de ÎPT. 

      Serviciile de orientare şi consiliere 

           Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de 

orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi 

aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de 

pregătire. 

        Rata netă de cuprindere în educaţie 

          Evoluția ratei de cuprindere în învățământul secundar superior 15-18 ani, în  intervalul 2007-

2015 a înregistrat la nivelul judeţului Iaşi o creștere de la 63,3% în 2007 la 67,9% în anul 2015 

creștere pe care o întâlnim și la nivel regional: de la 62,8% valoarea din 2007 la 68,4% atinsă în 2015. 

Evoluția ratei de cuprindere în învățământul secundar superior 15-18 ani pe medii de rezidență arată 

că în 2015 apare pentru mediul urban o creștere; astfel la nivelul judeţului Iaşi,  s-a înregistrat  186%,  

 ( de la 127,5 % în 2007) . 

             Pentru învățământul liceal tehnologic și cel profesional este importantă evoluția ratei de 

cuprindere, clasele IX-X, elevi cu vârste în obicei de 15-16 ani. În intervalul analizat 2007-2015 

pentru judeţul Iaşi s-a înregistrat o scădere. Evoluția ratei de cuprindere în învățământul secundar 

superior, clasele XI-XII,17-18 ani, în intervalul 2007-2015 a înregistrat la nivelul judeţului Iaşi o 

scădere de la 71,7% în 2007 la 66,3% în 2015. Pe medii de rezidență în 2015 se observă că se 

înregistrează o creștere, la nivelul judeţului Iaşi de la 147% în 20017 la 181,9 în 2015/2016, 

comparativ cu nivelul național: 119% în anul 2015 ( de la 91,7% în 2007) iar la nivel regional 151,8% 

(de la 98,1% în 2007). 

           De asemenea, pe segmentul secundar superior, rata de cuprindere scade pe măsură ce crește 

nivelul/vârsta: astfel pentru clasele IX-X, elevi cu vârsta de 15-16 ani, rata de cuprindere este de 

67%, iar pentru clasele XI-XII 17-18 ani, rata de cuprindere este de 55%. 



 

Gradul de cuprindere în educaţie a populației din grupa 3 - 23 ani, total pentru anul școlar 

2015-2016 la nivelul judeţului Iaşi, este de 83%, mai mare decât gradul de cuprindere înregistrat la 

nivel național, care este de 72,5%, însă, concluziile generale privind rata netă şi gradul de cuprindere 

în educaţie conduc la recomandarea adoptării unor măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru 

elevii din mediul rural. Ratele de tranziţie în învăţământul liceal şi profesional Raportat la anul 2015-

2016, valoarea ratei de tranziție în învățământul secundar superior pentru ambele sexe este apropiată, 

fiind peste 95% - creșteri de 2,6% în județul Iași (99,4% în 2015/2016 faţă de 97,6 în 2007/2008) . 

Pentru persoanele de sex masculin se înregistrează creșteri în județul Iași,de 1,1% 

Analiza Ratei de tranziție în învățământul post-secundar non-terțiar pe județele regiunii Nord- Est, în 

anul 2016 indică pe locul I, cu 143,3%, județul Iași. 

Planificarea în ÎPT va avea în vederea stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie 

la următorul nivel de calificare, care să ţină cont de politicile educaţionale, finalităţile în plan 

ocupaţional pe fiecare traseu şi nivel de pregătire. 

 

Analiza ratei abandonului școlar la liceu:  

 

Clasa Criteriul 

Anul şcolar  

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/2021 

a IX-a 

Total şcoală 6,21 3,70 10,71 3,57 3,78 

masculin 3,11 3,70 3,57 3,57 3,78 

feminin 3,10 0 7,14 0 0 

urban - - - - - 

rural 6,21 3,70 10,71 3,57 3,78 

a X-a 

Total şcoală 5,23 3,84 12,00 7,40 8,00 

masculin 3,11 0 4,00 3,70 3,00 

feminin 2,12 3,84 8,00 3,70 5,00 

urban - - - - - 

rural 5,23 3,84 12,00 7,40 8,00 

a XI-a 

Total şcoală 0 4,00 9,09 4,00 5,00 

masculin 0 0 0 0 0 

feminin 0 4,00 9,09 4,00 5,00 

urban - - - - - 

rural 0 4,00 9,09 4,00 5,00 

a XII-a 

Total şcoală 0 0 0 0 0 

masculin 0 0 0 0 0 

feminin 0 0 0 0 0 

urban - - - - - 

rural 0 0 0 0 0 
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Abandonul şcolar: 

         Analizând ultimele date înregistrate la nivelul judeţului Iaşi, procentul abandonului şcolar a 

scăzut în 2019-2020 cu 0,14 faţă de 2017-2018 (303 elevi care au abandonat şcoala, total înregistrat 

în 2019, faţă de 425 elevi înregistraţ în 2018). 

        Analiza pentru judeţul Iaşi, comparativ cu valorile naţionale şi cele de la nivelul regiunii NE, 

realizată în PLAI în subcapitolul 6.3.4. plasează judeţul Iaşi cu cele mai mici rate de abandon 

şcolar. 

       Abandonul şcolar reprezintă motiv de îngrijorare în special în mediul rural şi în cazul 

categoriilor dezavantajate. În consecinţă, se recomandă: 

▪ monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar) 

▪ eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în special în mediul rural, comunităţile 

dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei, etc. 

       Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie (tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani 

care au părăsit sistemul de educaţie, cu cel mult învăţământul secundar inferior maxim ISCED 2 

absolvit). 

       Din analiza efectuată la nivelul UE (28 state), în intervalul 2000-2015, rezultă că rata de 

părăsire timpurie a scăzut considerabil (cu 10%) la nivelul UE de la 22,9% cât era în 2000 la 12% 

în 2015, în cazul României valorile au oscilat deși trendul a fost descrescător înregistrându-se o 

scădere de la 23,7% în 2000 la 17,3% în 2015, iar în judeţul Iaşi, valorile înregistrate sunt sub cele 

ale regiunii. 

       Nivel scăzut al competenţelor cheie, constatat încă de la intrarea în sistemul de ÎPT, începând 

cu competenţele de bază “tradiţionale” (matematice, de comunicare, etc.) şi continuând cu 

competenţele de învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea de probleme, de relaţionare 

interpersonală, etc. - necesită din partea şcolilor un efort sporit având în vedere: 

• învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual 

• programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii 

defavorizate) 

• facilitarea unor trasee individualizate de formare, etc. 

Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) Şcolile din ÎPT sunt 

chemate să se implice activ în programele de „A doua şansă” - adresate prioritar grupurilor ţintă 

dezavantajate, pentru ca, pe lângă completarea pregătirii generale, tinerii respectivi să primească 

şi o calificare.  

Indicatori de impact 

Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul ÎPT în plan ocupaţional se constată: 

➢ rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani şi ponderea ridicată a 

acestora în numărul total al şomerilor 
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➢ şomajul de lungă durată sugerează indirect o rată mare de şomaj la 6 luni de la absolvire. 

➢ nevoia măsurării gradului de utilizare la locul de muncă a competenţelor dobândite de 

absolvenţi Se recomandă: 

➢ adoptarea de către ÎPT a unei ţinte de reducere a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-

24 de ani - indicator de impact care poate fi măsurat pe baza datelor statistice disponibile la nivel 

regional (cu menţiunea că nu este diferenţiat pentru tinerii proveniţi din ÎPT) 

➢ adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor prin: 

➢ colaborarea între ministere în vederea compatibilizării bazelor de date din şomaj cu noile 

trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională. 

➢ elaborarea de proiecte din FSE 

➢ studii periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia profesională, gradul 

de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de 

educaţie şi formare profesională: 

➢ sondaje proprii efectuate direct de către şcoli 

➢ sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel judeţean prin intermediul unor 

organizaţii/instituţii specializate în baza Ordinului MECI 6011/2008. 

➢ implicarea ÎPT în programe de măsuri active de ocupare, prioritar în sprijinul tinerilor care 

după 6 luni de la absolvire nu se integrează pe piaţa muncii. 

➢ colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţile locale şi cu serviciile de asistenţă 

socială pentru monitorizarea elevilor cu risc de abandon şcolar. 

➢ asigurarea de servicii de mediere școlară de calitate, în cât mai multe unități școlare care se 

confruntă cu situații de risc de abandon școlar; 

➢ consolidarea parteneriatului cu organizaţii nonguvernamentale şi cu diverse instituţii 

pentru prevenirea abandonului şi diminuarea absenteismului; includerea cu prioritate în 

proiectele destinate prevenirii abandonului şcolar a unităţilor şcolare care au populaţie 

şcolară de etnie rromă. 

                                                                                               (Sursa: P.L.A.I., cap. 6, pag. 125-127) 

 

                                    Factorii interesaţi şi aşteptările acestora 

Întrucât, conform P.L.A.I., Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” din comuna Ţibăneşti va fi 

singura şcoală din zonă care oferă formare pentru ciclul superior al liceului în domeniile mecanică, 

textile-pielărie şi electronică-automatizări, considerăm că vom reuşi să asigurăm cererile în aceste 

domenii. Pentru realizarea ofertelor educaţionale s-au putut consulta agenţii economici de pe raza 

comunei, din Mangalia și din București. Cerinţele importante ale partenerilor economici cu care 

şcoala a încheiat convenţii de colaborare pentru efectuarea stagiilor de practică comasată, pentru 

domeniile mecanică şi textile-pielărie au fost îmbunătăţirea curriculum-lui de dezvoltare pentru 

pregătirea practică, prin includerea unor competenţe specifice de lucru pe maşini performante. 
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                                    Activităţile altor şcoli şi ale furnizorilor privaţi de formare din zonă 

 

Reţeaua de învăţământ tehnic şi profesional din judeţul Iaşi, cuprinde, începând cu anul 

şcolar 2003, următoarele categorii de unităţi şcolare: licee tehnologice şcolare şi şcoli cu 

învăţământ profesional. 

           Domeniul mecanic se regăseşte în oferta şcolii din comuna Dagâţa (învăţământ 

profesional  de trei ani). 

           Domeniul industriei alimentare este propus de Liceul Tehnologic de Industri Alimentară 

din comuna Ţibana (învăţământ profesional de trei ani). 

           Calificarea de operator tehnică de calcul din cadrul liceului tehnologic este numai în 

oferta şcolii noastre. 

           Liceul nostru asigură pregătirea elevilor în trei domenii: 

➢ electronică-automatizări, liceu tehnologic, calificare: operator tehnică de calcul din cadrul liceului 

tehnologic; 

➢ mecanică-liceu tehnologic şi învăţământ profesional de trei ani; 

➢ textile-pielărie-învăţământ profesional de trei ani. 

             Din chestionarele aplicate elevilor de gimnaziu din şcoala noastră reiese dorinţa acestora de a-şi 

continua studiile în domeniile menţionate mai sus în cadrul liceului nostru şi de a continua sudiile în 

profilul uman şi real. 

             De asemenea, elevii de la alte şcoli din zonă (comuna Dagâţa, comuna Ţibana) doresc să-şi 

continue studiile la ciclul superior al liceului din şcoala noastră, în domeniile electronică automatizări, 

mecanică şi textile-pielărie. 

2.2 Analiza mediului intern 

                                         Performanţa şcolii în raport cu performanţele la nivel regional şi local 

 

Rezultatele obţinute la examenele finale confirmă buna pregătire pe care o asigură şcoala noastră 

(anual, 95-100% din absolvenţii învăţământului profesional de trei ani promovează examenele pentru 

certificarea competenţelor profesionale, 5% nu se prezintă la examen). 

În anii şcolari precedenţi , 1 absolvent al şcolii profesionale şi-a continuat studiile la liceu, în 

specialitatea mecanică, devenind inginer angajat la S.C. „Daewoo Mangalia Heavy Industries” S.A. 

Aproximativ 15% dintre absolvenţii de la profilul textile-pielărie au fost angajaţi de către agenţi 

economici din alte localitǎţi (Iaşi, Vaslui). 

De asemenea, Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” are încheiat un parteneriat de colaborare cu S.C. 

„Daewoo Mangalia Heavy Industries” S.A. pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică pentru elevii 

clasei a XI-a, învăţământ profesional de trei ani, calificarea: lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic. 

În anul 2008, din 17 absolvenţi în această calificare 12 s-au angajat la şantierul naval din Mangalia. 
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  În luna mai 2014 un grup de 20 de elevi ai învăţământului profesional de doi ani, domeniul 

mecanică au efectuat o vizită de studii la S.C. „Daewoo Mangalia Heavy Industries” S.A, iar în anul 

2019 , 30 de elevi au efectuat aici stagiul de practică. Patru absolvenți au fost angajați în vara anului 2019. 

              Un alt partener este SC ,,Walter Tosto”S.R.L. București, trei absolvenți fiind angajați de această  

firmă româno-italiană în luna iulie 2020. 

Cadrele didactice şi consilierul psihopedagog de la liceul nostru realizează anual orientare şi 

consiliere profesională a elevilor de gimnaziu, învăţământ profesional de trei ani şi liceu tehnologic. 

 

                                                        Evoluţii planificate şi/ sau previzionate în zonă 

 

Zona Ţibăneşti este declarată defavorizată. În ceea ce priveşte acoperirea zonelor ocupaţionale prin 

reţeaua şcolară TVET în regiunea Nord-Est, concluziile sunt următoarele: 

➢ domeniul construcţii a realizat o pondere de 7% faţă de 10% ţinta P.L.A.I.; 

➢ domeniul mecanică a realizat o pondere de 15,9% faţă de 21% ţinta P.L.A.I.; 

➢ domeniul electronică-automatizări a realizat o pondere de 7,8% faţă de 1% ţinta 

P.L.A.I. ; 

➢ domeniul electric a realizat o pondere de 6,9% faţă de 2% ţinta P.L.A.I.; 

➢ domeniul industrie textilă şi pielărie a realizat o pondere de 12,1% faţă de 10% 

ţinta P.L.A.I.; 

➢ domeniul economic a realizat o pondere de 13,5% faţă de 5% ţinta P.L.A.I.; 

➢ domeniul agricultură a realizat o pondere de 8% faţă de 12% ţinta P.L.A.I. 

 

        Parteneri actuali sau potenţiali 

 

Au fost încheiate convenţii de colaborare cu agenţi economici din comună pentru efectuarea 

orelor de pregătire practică de către elevii învăţământ profesional de doi şi trei ani din şcoala noastră, 

astfel: 

Pentru domeniul industrie textilă-pielărie: 

„S.C. BENCOMAR S.R.L.” 

              Pentru domeniul mecanică: 

„S.C. S.F.G. PROD S.R.L.” 

„S.C. AUTOTODO GEORGIANA S.R.L.” „S.C. SED-IMPEX S.R.L.” 

„S.C. P.P.C. SERV 07 S.R.L.” 

„SC NILVAS SRL 

„I.I. PAŞANIUC SĂNDEL” 

„I.I. BALAN IONEL” 

,,S.C.CONSTRUCT RĂZBOIENI SRL „I.I. DIACONU” VĂLENII   PFA MUSTAȚĂ E.ANDREI CEZAR 
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SC ,,WALTER TOSTO”S.R.L. BUCUREȘTI 

S.C. „DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES” S.A 

De asemenea au fost încheiate parteneriate de colaborare cu: 

▪ Consiliul Local Ţibăneşti; 

▪ Biroul de Poliţie Ţibăneşti şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi; 

▪ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi; 

▪ Dispensarul medical din comună; 

▪ Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Iaşi; 

▪ Palatul Copiilor, filiala Țibănești; 

▪ Şcoala Gimnazială din satul Glodenii Gîndului. 

▪ Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; 

▪ Casa Corpului Didactic Iaşi; 

▪ Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi. 

 

2.3 Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluarea internă 

 

1. Predarea şi învăţarea 

Pentru învăţământul profesional şi tehnic disciplinele tehnologice au o pondere 

importantă în planurile cadru. 

La liceu pentru nivelul inferior de calificare din 1.188 ore pe an 360 sunt dedicate 

pregătirii de specialitate iar diferenţa disciplinelor de cultură generală. 

La anul de completare, din totalul de 1.224 ore pe an şcolar obiectele de cultură generală 

ocupă aprox. 1/3 din planul cadru, iar cele de specialitate 2/3din planul cadru-832 ore din care 326 sunt 

de instruire practică. 

Prin cultura generală se urmăreşte să se asigure capacităţi de analiză şi de interpretare a 

unor fenomene sociale, culturale, politice manifestate în lume, precum şi însuşirea abilităţilor- cheie: 

de comunicare, antreprenoriale, de orientare profesională, necesare pentru o posibilă integrare a 

absolventului pe piaţa muncii. 

Competenţele din standardele de pregătire profesională, prin care se urmăreşte obţinerea 

unor calificări de nivel 1, 2 sau 3 sunt dobândite printr-o structură modulară a ariei curriculare tehnologii 

din trunchiul comun al planului de învăţământ, la care se adaugă module de instruire de laborator, de 

instruire practică şi de dezvoltare locală în parteneriat cu agenţii economici. 

Pregătirea este proiectată într-un număr variabil de module, condiţionate de numărul de 

credite prevăzute de unităţile de pregătire tehnică, generale şi specializate, din standardele de pregătire 

profesională. 

Ca urmare a participării la stagiile de formare organizate prin proiectul PHARE TVET 

RO 0108.01.03, cadre didactice din şcoală (profesori, ingineri şi maiştri instructori) au generalizat 

introducerea principiului ,,învăţarea centrată pe elev”. 
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În urma asistenţelor la ore s-a constatat că această strategie se aplică într-o proporţie de 

20%, atât la disciplinele de cultură generală, cât şi la cele de specialitate. Se folosesc mijloace moderne 

de predare-învăţare: reţele de calculatoare, videoproiector etc. S-a constatat o creştere a interesului şi 

rezultatelor elevilor în urma aplicării strategiilor moderne de instruire. 

Elevii care întâmpină dificultăţi în pregătire sunt cuprinşi într-un program de pregătire 

suplimentară, şi de consiliere. 

 

Rezultate obținute de elevi  

În anul școlar 2019-2020 și 2020-2021 

                 Examenul de Evaluarea Naţionalǎ pentru absolvenţii claselor a VIII-a procentul de 

promovabilitate a fost de  49 %. 

                  Examenele de certificare a competenţelor de limbă şi comunicare, digitale a elevilor de clasa  

a XII-a procentul de promovabilitate  a fost de 100%.  

Examenul de bacalaureat pentru absolvenții clasei a XII-a au fost înscriși19 elevi, iar procentul de 

promovabilitate  a fost de 50%, iar în anul școlar 2020- 2021 procentul de promovabilitate a foste de 

61,53%. 
 

LRO MAT  
BIOLOGIE 

FIZICĂ CHIMIE 

88,46 % 53,84 %  

70,58% 
 

75% 
 

100 % 

 

PROMOVABILITATE  
50% 

 

                                

 

                              

 

 

 

        Examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional 
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Nr.crt. Domeniul de calificare Calificarea profesională Promovabilitate 

1. Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi 
utilaj tehnologic 

100 % 

 

2. Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile 100 % 

Nr Număr absolvenți Locul angajării 
crt 

1 5 S.C. Walter Tosto S.RL.București 

2 1 S.C. Autotodo-Georgiana S.R.L. Țibănești, Iași 

 

Absolvenți ai clasei a XI-a, domeniul mecanic, calificarea profesională: lăcătuș construcții metalice și   

utilaj tehnologic, seria 2019-2020 care s-au angajat după susținerea și promovarea examenului de certificare 

a calificării. 

 

De menționat faptul că profesorii au desfășurat activități remediale la disciplinele de e examen, după un 

plan stabilit la nivel de comisie metodică. 

 

În acest sens,  liceul nostru şi-a propus un program de măsuri care urmăreşte: 

➢ Îmbunătățirea rezultatelor învăţării reflectate în creșterea promovabilității la examenele naționale cu 5 % 

în fiecare an, prin utilizarea metodelor moderne de predare- învăţare  în 60% din activităţile instructive 

ale şcolii, până în 2021, ; 

➢ Reducerea ratei de abandon şcolar anual cu minim 5% şi sprijinirea elevilor, respectiv a familiilor aces-

tora, cu probleme deosebite, pentru integrarea în colectiv. 

➢ Reconfigurarea parteneriatului şcoală-comunitate prin conceperea unor programe de colectare a datelor 

pentru creşterea calităţii educaţiei elevilor. 

➢ Extinderea sistemului de învăţare informatizată prin dotarea cu calculatoare, minim 5 în fiecare sală de 

curs, minim 6 săli pe an; 
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                                     Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor 
 
 

 
cu: 

Începând cu anul şcolar 2021-2022, liceul nostru îşi propune să încheie acorduri de parteneriat 

 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; 

- Casa Corpului Didactic Iaşi; 

- Consiliul Local Ţibăneşti; 

- Biroul de Poliţie Ţibăneşti şi Poliția Locală ; 

- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi; 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi; 

- Palatul Copiilor, filiala Țibănești; 

- Şcoala Gimnazială din satul Glodenii Gândului. 

De la începutul anului şcolar, şcoala are încheiate convenţii de colaborare cu agenţi 

economici din comună pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică: cu „S.C. BENCOMAR S.R.L.” 

pentru domeniul textile-pielărie, şi cu „S.C. S.F.G. PROD S.R.L.”, „S.C. AUTOTODO GEORGIANA 

S.R.L.”, „S.C. SED-IMPEX S.R.L.”, „S.C. P.P.C. SERV 07 S.R.L.”, „A.F. DIACONU VĂLENII”, 

„I.I. PAŞANIUC SĂNDEL”, „I.I. BALAN IONEL”,SC RĂZBOIENI CONSTRUCT SRL,PFA 

MUSTEAȚĂ E:CEZAR ANDREI pentru domeniul  mecanică, pentru efectuarea orelor de pregătire 

practică cu elevii de la liceu tehnologic şi învăţământ profesional. 

Acordurile de parteneriat vor avea în vedere următoarele aspecte: 

o luarea în consideraţie a opiniilor elevilor; 

o depăşirea obstacolelor în procesul de învăţare; 

o valorificarea resurselor oferite de personalul şcolii şi de ceilalţi membri ai comunităţii; 

o atragerea şi menţinerea tinerilor în sistemul educaţional. 

 

Puncte tari: 

- includerea şcolii în programul PHARE TVET RO 0108.01.03; 

- acces la internet. 

Puncte slabe: 

- redusa implicare a comitetelor de părinţi în acţiunile şcolii; 

- în localitate nu există agenţi economici puternici care să permită efectuarea stagiilor 

de pregătire practică în cele mai bune condiţii şi să absoarbă forţa de muncă calificată 

de şcoală. 
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Resursele umane 

Colectivul didactic se individualizează printr-un echilibru între tineri şi persoane mai 

în vârstă. Marea majoritate a profesorilor din şcoala noastră sunt titulari, calificaţi, dispun de o bună 

pregătire profesională şi metodico-ştiinţifică, participă frecvent la activităţi de perfecţionare: grade 

didactice, cercuri pedagogice, cursuri postuniversitare, cursuri de formare etc., iar în cadrul şcolii se 

desfăşoară permanent activităţi de informare şi comunicare la nivelul fiecărei arii curriculare. 

Personalul nedidactic şi didactic auxiliar reprezintă o componentă complementară, 

necesară procesului instructiv-educativ contribuind la desfăşurarea optimă a activităţilor din cadrul 

şcolii şi având competenţele necesare specifice postului. 

Puncte tari: 

- pondere bună a personalului titular şi calificat; 

- profesori cu duble specializări; 

- dorinţa de calificare şi de obţinere a statutului de titular al şcolii. 

Puncte slabe: 

- aplicarea învăţământului centrat pe elev de către numai aproximativ 40% 

din cadrele didactice; 

- plafonarea unor cadre didactice aproape de vârsta pensionării; 

                         ŢINTE STRATEGICE 
 
 

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea  învăţării centrate pe elev şi aplicarea metodelor moderne de predare-

învăţare, în cadrul activităţilor de educaţie formală de la clasă. 

învăţare în activităţile instructive ale şcolii. 
➢ Obiectiv:  Cresterea procentului de promovare a examenelor naţionale cu 5% anual prin 

triplarea ponderii lecţiilor centrate pe elev  de la 20% la 60 % în 2021 

Ţinta A. : stimularea participării active şi a implicării elevului în procesul învăţării prin dezvoltarea 

competenţelor de lucru în echipă 

PRIORITATEA 2: reducerea  ratei abandonului şcolar  

➢ Obiectiv: reducerea ratei abandonului şcolar la fiecare nivel de şcolaritate  ( primar, gimna-

zial, la liceu şi scoală profesională) cu 5% pe an, prin implicarea elevilor cu risc în programe 

de consiliere, derulate până în 2021 

Ţinta B. : includerea copiilor în situaţie de abandon în forma de învăţământ aferentă vârstei. 

PRIORITATEA 3: reconfigurarea parteneriatului şcoală-comunitate  

 

➢ Obiectiv: dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor prin implicarea anual,  a unui 
procent de 30% din numărul total de elevi în programe și activități extrașcolare specifice,  deru-
late cu sprijinul și în folosul comunității. 

Ţinta C. : dezvoltarea relaţiei şcoală-comunitate prin implementarea unor programe vizând implicarea elevilor 

în experiențe de învățare ce le vor întări încrederea în sine, formându-i cetățeni responsabili prin raportare la 

propriul viitor.  
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2.4. Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare. 

 

                   O problemă ce necesită imperios o rezolvare este cea a abandonului școlar. Vârsta elevilor care 

abandonează cursurile este cuprinsă între 15-17 ani, dar în ultimul timp aceasta vârsta coboară, vorbim și 

de elevi la ciclul gimnazial, în special băieți, care sunt constrânși de situație să se ocupe de treburile din 

gospodărie în detrimentul frecventării cursurilor. Procente îngrijorătoare pentru școala noastră le 

înregistrează elevii de vârste mai mari, la  învățământul profesional, profilul mecanică rata abandonului 

pe ultimul an analizat este de 5,71%, la profilul textile este de 12,98%, iar la liceu rata este de 6,12%. Un 

calcul simplu arată că media ratei abandonului pentru școala profesională și liceu este de 8,27%, 

însemnând 27 de elevi, înmulțit cu costul educației unui elev timp de 10 ani, înseamnă189.000 euro. De 

menționat că inserția acestor elevi care abandonează școala este aproape nulă, statul va cheltui în 

continuare sume uriașe pentru asistarea socială a lor.  

O cauză ar fi sărăcia, alta ar fi dezinteresul față de învățătură în lipsa unei perspective clare asupra 

viitorului. La vârsta adolescenței numărul mare de elevi care abandonează se înregistrează în rândul 

fetelor, acestea alegând căsătoria ca soluție de a-și contura un viitor mai bun. Soluția o reprezintă 

incuderea unui program a acestor elevi, tratarea particularizată a cauzelor abandonului și facilitarea 

studiului pentru acești elevi. 

Absolvenţii, indiferent de nivelul de şcolaritate, trebuie să dobândească abilităţi, cunoştinţe 

şi deprinderi specifice domeniului de şcolarizare sau parcursului de instruire finalizat. Procesul de 

educaţie  vizează  dezvoltarea  de abilităţi cheie transferabile, cu scopul de a sprijini procesul de învăţare 

continuă sau capacitatea de a învăţa pe tot parcursul vieţii, manifestând interes pentru formarea 

profesională continuă. 

În acest sens,  liceul nostru şi-a propus un program de măsuri care urmăreşte: 

➢ Îmbunătățirea rezultatelor învăţării reflectate în creșterea promovabilității la examenele naționale cu 5 % 

în fiecare an, prin utilizarea metodelor moderne de predare- învăţare  în 60% din activităţile instructive 

ale şcolii, până în 2021, ; 

➢ Reducerea ratei de abandon şcolar anual cu minim 5% şi sprijinirea elevilor, respectiv a familiilor 

acestora, cu probleme deosebite, pentru integrarea în colectiv. 

➢ Reconfigurarea parteneriatului şcoală-comunitate prin conceperea unor programe de colectare a datelor 

pentru creşterea calităţii educaţiei elevilor. 

➢ Extinderea sistemului de învăţare informatizată prin dotarea cu calculatoare, minim 5 în fiecare sală de 

curs, minim 6 săli pe an; 
  

                                                     

 

 

 

 

                                          PARTEA a III-a 

Plan operațional 2020-2021 
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 PRIORITATEA 1: Dezvoltarea  învăţării centrate pe elev şi aplicarea metodelor moderne de predare-învăţare, în cadrul activităţilor de educaţie formală de la clasă. 

 

 
Obiectiv:  

Cresterea procentului de promovare a examenelor naţionale cu 5% anual prin triplarea ponderii lecţiilor centrate pe elev  de la 20% la 60 % în 2021 

 Ţinta A: stimularea participării active şi implicarea elevului în procesul învăţării prin dezvoltarea competenţelor de lucru în echipă    

 Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

            Procentul de promovabilitate la examenele naţionale se află puţin sub media pe ţară, în fiecare an. 

Calitatea învăţării depinde de motivaţia intrinsecă pentru studiu a elevului, de relaţia profesor-elev, dar şi de metodele utilizate de profesor în scopul facilitării învăţării.  

          Disciplina matematică înregistrează rezultatele cele mai slabe, comparativ cu celelalte discipline de examen. Introducerea compunentei de matematică în cadrul unui opțional este o activitate 

care nu necesită costuri mari în raport cu impactul pozitiv pe care il va avea asupra elevilor, posibilitatea de a exersa mai mult, oportunitatea de a transfera noțiuni din domenii conexe îi va asigura o 

pregătire bună nu doar raportat la evaluarea din cadrul examenelor dar și pentru viață în general, prin dezvoltarea competențelor de rezolvare a problemelor. Adaptarea procesului de predare în acord 

cu profilul elevului și interesele acestuia se face prin optarea pentru activitatea de dotare a sălilor de clasă cu calculatoare, deoarece este dificilă rotirea claselor la cele două laboratoare pentru alte 

ore decât cele de TIC. Interesul elevilor pentru acest domeniu poate fi valorificat în vederea dobândirii de cunoștințe la discipline pe care ei nu le agreează sau le consideră dificile. Rezultatele și 

impactul acestei activități aparent costisitoare se va amortiza în timp prin rezultate școlare mai bune, creșterea gradului de satisfactie al elevilor în relația cu activitățile de învățare.  

          Pentru a eficientiza costurile cu formarea personalului s-a optat pentru obținerea de competențe noi în ceea ce privește utilizarea metodelor moderne prin includerea școlii în programe Erasmus, 

deoarece sunt finanțate din fonduri europene și experiența dobândită de un număr mic de cadre didactice poate fi extinsă și la celelalte prin activități de formare internă. Impactul asupra beneficiarilor 

educației va fi unul considerabil, experiențele de învățare vor fi inedite, scoase din rutina pedagogică. 

         Eficienţa şi calitatea activităţii didactice în şcoală este concretizată prin capacitatea răsfrângerii efectelor formative asupra elevilor şi de a respinge situaţiile în care instruirea devine un proces 

automat de însuşire a cunoştinţelor şi ablităţilor. Problema analfabetismului funcțional este semnalată de rezultatele slabe la testele PISA, școala noastră a fost inclusă într-un program de pilotare, 

dar se reflectă și în evaluările periodice, sau rezultatele la examene. S-a optat pentru instruirea pe această problematică de către specialiști ARL , deoarece costurile școlii  vor fi justificate prin redarea 

către societate a unor elevi ce vor ști să se integreze la modul funcțional în comunitate. 

          Din chestionarele aplicate la orele de diriginție, una din principala cauză a notelor mici la teste este neînțelegerea cerinței, sau textului. Analiza calitativă a datelor impune o serie de măsuri, 

iar introducerea momentelor de literație la orice disciplină poate fi de un real folos pentru elev, facilitând înțelegerea sarcinilor și implicit rezolvarea ei. Procesele conexe care conduc către formarea 

unor competențe reale, utilizate  pe tot parcursul vieții de către educat, sunt cel mai mare câștig. Dacă la nivel național statisticile arată că 38% din elevii unei serii, absolvenți de învățământ obligatoriu 

sunt în zona analfabetismului funcțional, costurile societății cu acesti viitori cetățeni sunt enorme, ca să nu amintim de costurile școlarizării lor fără efecte vizibile. Profesorul Hanushek afirmă că 

scăderea cu 8-10 procente a nivelului analfabetismului funcțional poate aduce creșteri anuale cu 15% a veniturilor în societate. Opțiunea pentru activități de dezvoltare a literației este în acord cu 

ținta propusă, efectul devenind vizibil în atingerea obiectivului, iar activitatea este fezabilă, permite replicabilitate în timp, fiind realistă și din perspectiva analizei cost –eficacitate-beneficiu, atât 

pentru educat, cât și pentru instituție și pentru societate.  

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

(ce anume trebuie să se întâmple?)/ 

etape 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile)/indica

tori de performanţă 

 

Evaluare 

 

Termen Responsabili 
Part

eneri 

Resur

se 

uman

e 

/mater

iale 

 

Sursa de finanţare 

Program: 1. ținta A  
1.1 Pregătirea implementării opționalului 

Realizarea unor şedinţe de informare (cu 

părinţii şi elevii), expunerea problemei 

privind alegerea opționalelor 

90% din numărul 

elevilor au completat 

chestionarul privind 

alegerea optionalului 

la clasă, 

exprimându-și opinia 

 

Procese 

verbale, 

şedinţe cu 

părinţii şi 

elevii, 

chestionar

e 

Anual  

Prof.diriginți 

Responsabilii 

de arii 

curriculare, 

Parin

ții 

Inspe

ctora

tul 

Şcol

ar 

Profes

orii de 

special

itate, 

săli de 

clasă,  

Hartie, 

Bugetul aprobat 



49 

 

 completat

e 

 

Judeţ

ean 

Iaşi; 

instru

mente 

de 

scris 

Proiectarea prin includerea unei componente de 

matematică în CDS –urile scolii 

 

Minimum 50% din numărul 

de elevi ce vor parcurge 

opționalul vor fi mulțumiți 

de maniera atractivă și 

accesibilizată în care li se 

prezintă conținutul 

Note mai mari cu 1punct la 

evaluările sumative 

 

 

Chestionare 

pentru măsurarea 

gradului de 

satisfacere a 

intereselor 

elevilor 

 Sfârșit de 

semestru 

profesorii de 

specialitate 

Profesori 

metodiști 
- - 

Analiza în comisia de curriculum şi cea de 

specialitate 

 

Toți elevii lucrează pe 

echipe utilizându-se metode 

bazate pe dezvoltarea 

inteligențelor multiple 

Structura fișelor 

de lucru , teste  

 lunar 

Responsabilii de arii 

curriculare, profesori 

de specialitate 

Inspectoratul 

Şcolar 

Judeţean Iaşi 

prof. metodist  

Aplicare 

 

 

Note mai mari cu 1punct la 

evaluările sumative și la 

examenul național la 

disciplina matematică 

 

 

 

Fişe de asistenţă 

la ore 

Analiza 

rezultatelor la 

simulări 

 semestru 
profesori de 

specialitate 
parinții 

profesori de 

specialitate 

baza logistică 

a școlii 
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1.2 ținta A 

Abordarea transdisciplinară în predarea materiilor 

fizică, chimie şi matematică 

Note mai mari obținute  la 

testele de științe,  pentru 

70% dintre elevi 

Proiecte de lectii , 

fişe de  asistenţă 

la oră ( minim trei 

pe semestru) 

Sfârşit de 

semestru, anual 

Responsabil comisie 

metodică 

Părinţi 

 
- - 

2. tinta A 

Dotarea sălilor de clasă cu minim 5 

calculatoare/clasă, pentru ultilizarea lor la lecţie, 

în lucrul pe grupe de elevi, la gimnaziu şi liceu. 

30% din numărul elevilor 

dintr-o clasă utilizează 

calculatorul în timpul orei, 

pentru  rezolvarea unor 

sarcini. 

Câte 6 săli de clasă 

dotate cu 

calculatoare în 

fiecare an 
Decembrie, 

 anual  

Director,  

Contabil şef, 

Consiliul 

local  
profesori 

Proiectul de buget 

 aprobat  

1.1.  ținta A  

Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor având în 

vedere învăţarea centrată pe elev, lucrul pe echipe 

valorificând utilizarea calculatorului în procesul 

de predare-învățare 

Minimum 60% din 

proiectele didactice 

întocmite vor avea cuprinse 

metode didactice moderne 

de instruire. 

 

Raport semestrial 

al comisiei 

metodice.  

Fişe de asistenţă 

 Conform 

graficului de 

asistenţe la ore 

 

semestrial 

Director, prof.  

Responsabilii de arii 

curriculare. 

Membri 

CEAC 
- - 

1.2.  Ținta A 

Obținerea finanțării pentru un proiect de 

formare profesională Minim 2 cadre didactice 

vor participa la o formare în străinătate privind 

metode moderne de predare (Erasmus+) 
 

Îmbunătățirea la 50 % a 

dintre elevi a competențelor 

de relaționare, lucru în 

echipă 

Transferarea acestor 

competențe de relaționare, 

lucru în echipă și la alte 

discipline 

Chestionare de măsurare a 

gradului de satisfacție 

privind calitatea orei 

Proiect aprobat 

 

 

 

 

Diplome, 

certificate Ianuarie anual,  

 

 

Iunie , anual 

Responsabil proiecte 

și programe 
ISJ , CCD - - 

3.3 Ținta A  

Derularea unui program de formare în parteneriat 

cu ARL  

Momente în cadrul lectiei dedicate dezvoltării 

competenţei de literaţie la fiecare disciplină 

80% dintre elevii de clasa a 

VIII –a înțeleg mai bine 

cerințele problemelor  

50% dintre elevii de ani 

terminali operează facil cu 

concepte specifice 

disciplinei 

10% dintre elevi au rezultate 

Minim 2 Cadre 

didactice care 

predau la cls. VIII 

și XII-a,  să obțină 

calificarea de a 

dezvolta 

competențe de 

literație, în special 

Iunie, anual 
Responsabilii 

comisiilor metodice 

Asociația  

Română de 

Literație 

Profesori de 

matematică, 

fizică 

Buget anual aprobat, cap 

cheltuieli cu formarea 

personalului 
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îmbunătățite la teste  la matematică, 

fizică 

 

 PRIORITATEA 2: reducerea  ratei abandonului şcolar  

 Obiectiv: reducerea ratei abandonului şcolar la fiecare nivel de şcolaritate  ( primar, gimnazial, la liceu şi scoală profesională) cu 5% pe an, prin implicarea elevilor cu risc în 

programe de consiliere, derulate până în 2021 

 Ţinta: includerea copiilor în situaţie de abandon în forma de învăţământ aferentă vârstei 

 Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

        Creşterea ratei de abandon şcolar reprezintă una din cele mai grave probleme cu care se confruntă majoritatea şcolilor din mediul rural. În condiţiile accentuării acestui fenomen este necesară 

elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar. 

          S-a optat pentru un program de consiliere particularizat, în care să fie incluși elevii cu risc de abandon, în special cei de de gimnaziu și liceu, unde procentele sunt în creștere, media ratei de 

abandon la liceu și școală profesională atingând 8,27%. Din perspectiva fezabilității această activitate este cea mai bună opțiune, permițând tratarea problemei cu tehnici specifice de către consilierul 

psihopedagog  al unității școlare. Costurile sunt reduse, nu se apelează la sprijin de specialitate extern, deoarece el poate fi oferit în mediul intern al școlii. Efectele vor fi vizibile treptat, fiind 

necesară o atentă monitorizare și reconsiderare a măsurilor de intervenție în funcție de evoluția  problemei reflectată atât statistic, prin numărul de absențe, cât și în rezultatele la învățătură a acestei 

categorii de elevi.  

          Crearea unei baze de date la nivelul unității va facilita analiza evoluțiilor și luarea celor mai bune decizii, această bază de date se poate perfecta și dezvolta cuprinzând în anii viitori informații 

de natură economică, posibile cauze familiale, permițând o cunoaștere particularizată, de profunzime a cauzelor abandonului școlar, măsurile fiind gândite în colaborare cu partenerii sociali din 

comunitate, deoarece intervențiile sunt multiple, complexe și nu țin doar de instituția școlară.  

            Îmbunătățirea relației cu familia, facilitarea comunicării cu membrii familiei acestor elevi trebuie completată cu punerea la dispoziție a unei platforme on-line de comunicare deoarece mulți 

elevi ai școlii noastre au părinții plecați în străinătate. Eficiența se va dovedi în timp prin creșterea frecvenței elevilor și micșorarea distanțelor între actorii implicați în procesul de educație: copil-

părinte-profesor. O altă cauză a abandonului este aceea că unii elevi nu-și găsesc locul în clasă, se integrează deficitar sau deloc, de aceea propunem activități care să le ofere posibilitatea descoperirii 

de sine și valorizării lor în cadrul colectivului prin prisma talentelor proprii.  

          Și acești elevi trebuie să devină cetățeni responsabili, astfel, implicarea lor în activități de voluntariat le poate crește stima de sine, le oferă oportunitatea de a deveni proactivi în raport cu 

propriul viitor dar și empatici cu cei din jurul lor. Necesitatea de a contura o școală a părinților este concluzia experienței de ani de zile a profesorilor diriginți în comunicarea cu elevii și părinții 

acestora. Este drept că abandonul școlar are întotdeauna și cauze familiale, raportarea elevului la școală ține foarte mult de percepția familiei despre studiu, profesori, instituție în ansamblu. Procesul 

de influențare în sens pozitiv pe care vrem să –l exercităm asupra elevilor, trebuie pregătit plecând de la părinți. Dacă prin activitățile desfășurate vom releva o școală prietenoasă părinților, 

percepția acestora se va răsfrânge și asupra elevilor, Cialdini, un mare psiholog contemporan vorbește de importanța persuasiunii, dar nu înțeleasă ca prelegere, ci ca manieră de pregătire a 

momentului pentru implementarea cu succes a unei strategii. Eficiența creșterii ratei de participare a elevilor este strâns legată de eficacitatea comunicării școală – părinți.  

 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce 

anume trebuie să se întâmple?)/ etape 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile)/indicatori de 

performanţă 

 

Evaluare 

 
Termen 

 
Responsabili  Parteneri 

Resurse 

umane/ 

materiale 

 

Sursa de finanţare 
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4, ținta B,C 

 4.1 Întocmirea unui program de consiliere şi de 

sprijinire a elevilor cu probleme la învăţătură şi 

tendinţe de abandon şcolar. 

scăderea numărului de 

absențe cu 10% anual pentru 

elevii incluși în program 

Programul de 

consiliere şi de 

sprijinire a 

elevilor cu 

probleme la 

învăţătură şi 

tendinţe de 

abandon şcolar. 

anual 

Director, prof.  

Consilier 

psihopedagog, prof. 

Diriginţi. - - 

4.2 Analizarea rezultatelor la învăţătură şi a 

frecvenţei la cursuri şi implicarea familiei, a 

poliţiei sau a altor instituţii abilitate în depistarea 

cauzelor fenomenului de abandon şcolar, pentru 

îmbunătățirea programului creat inițial 

Găsirea a cel puțin 3 soluții 

noi pentru cauzele ascunse 

ale abandonului  

Diminuarea absențelor la 

materiile predate de 

profesori percepuți de elevi 

ca fiind exigenți 

 

Analiza 

datelor statistice 

semestrial 
Director adjunct, 

prof.  
Diriginţi. - - 

4.3 Realizarea unei baze de date cu elevii care 

sunt cu risc de  abandon şcolar şi realizarea unor 

fişe de observaţie pentru elevii cu probleme şi 

urmărirea evoluţiei acestora 

Recuperarea unui procent de 

minim 2% semestrial din 

numărul elevilor cu risc de 

abandon 

Fișe de observație 

Număr de absențe 

diminuat 
permanent Prof. diriginți parinți - - 

4.4 Implicarea părinţilor în reducerea ratei de 

absenteism, prin crearea unui program social de 

sprijinire a familiilor din care provin elevii cu risc 

de abandon sau aflaţi în situaţie de abandon 
 

Minim 50% din părinţii ai 

căror copii absentează mult 

şi au probleme la învăţătură 

să participe la şedinţele de 

consiliere. Îmbunătățirea 

situației școlare a elevilor 

concretizată în situație 

disciplinară bună și număr 

de absențe redus cu 3% pe 

semestru din total. 

 

 

 

 

Fișă de observație 

permanent 

 

 

 

Director adjunct, 

prof.  

Reprezentantul 

comitetului de 

părinţi. 

Consilier 

psihopedagog 

 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor; 

ONG-uri 

Diriginţi. 

 

- - 

5 Crearea unei platforme on-line pentru 

comunitatea elevilor cu părinţi plecaţi în 

străinătate. Părinţii vor putea monitoriza absenţele 

copiilor cu sprijinul acordat de diriginţi. 

Includerea în această comunitate a 10% din 

părinţii şi copiii cu risc de abandon în fiecare an. 

300 de accesări de către 

utilizatori diferiți ale paginii 

în primul an 

400 de elevi care solicită 

consiliere pe diferite 

probleme în primul an. 

Utilizarea experiențelor în 

50% din activitățile de 

învățare  

500 de aprecieri din partea 

părinților a activităților 

educative, de informare și de 

Raport efectuat de 

consilier şcolar  

Rezultatele unui 

chestionar aplicat 

părinţilor,elevilor, 

cadrelor didactice 
Noiembrie 2017 

psihopeda 

informatician 

 

C.J.R.A.E -

Iaşi 

Laborator 

informatică 
- 
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sprijin ale elevilor.  

5.1Atragerea elevilor cu risc de abandon în 

activităţi extracurriculare în concordanţă cu 

abilităţile, talentele manifestate. 

60% din elevii vizați vor 

participa la activități având 

roluri active, de implicare 

Fiecare elev să descrie 

minim o activitate de acest 

tip în care s-a implicat  

Minim 3 activităţi 

extracurriculare 

pe an 

 

Chestionar de 

evaluare a 

gradului de 

implicare 

15 iunie , anual 
Director adjunct, 

prof. 

Consiliul 

elevilor. 
- - 

5.2Desfăşurarea unor acţiuni concrete de 

voluntariat în care această categorie de elevi să fie 

implicată 

Dobândirea competențelor 

de voluntariat traduse în 

efecte precum stimă de sine 

ridicată, nivel ridicat al 

gradului de socializare, 

empatizarea cu cei aflați în 

situații dificile. 

Valorificarea acestor 

competențe în situații 

diverse de învățare formale, 

nonformale și informale. 

Două activităţi pe 

an 

Alte activități în 

care integrează 

competențe de 

voluntariat 
Decembrie 

Iunie  
Director, prof.  

Agenţi 

economici; 

Comitetul 

părinţilor. 

 
Donaţii din partea agenţilor 

economici din comună. 

 PRIORITATEA 3: Reconfigurarea parteneriatului şcoală-comunitate  
 

 Obiectiv: dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor prin implicarea anual,  a unui procent de 30% din numărul total de elevi în programe și activități extrașcolare 

specifice,  derulate cu sprijinul și în folosul comunității 

 Ţinta C. : dezvoltarea relaţiei şcoală-comunitate prin implementarea unor programe vizând implicarea elevilor în experiențe de învățare ce le vor întări încrederea în sine, formându-

i cetățeni responsabili în viitor. 

 

 Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire) 

La nivelul Regiunii Nord-Est există structuri parteneriale privind învăţământul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. 

Cadrul partenerial cuprinde un larg spectru: unităţi şcolare de formare profesională, Inspectorate Şcolare Judeţene, societăţi comerciale, comitete de părinţi, administraţia publică locală C.L.D.P.S.-

urile, C.N.D.Î.P.T.- filiala Iaşi. 
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În anul 2002 a fost înfiinţat Consorţiul Regional TVET din Regiunea Nord-Est, organism care are un rol activ în stabilirea şi urmărirea implementării politicilor regionale din învăţământul 

profesional şi tehnic.  

Prezentul plan este în continuare şi în atenţia Consorţiului Regional pentru Planificare Nord-Est (C.R.P.), întrucât acest document se constituie într-o complementaritate pentru axa IV – Dezvoltarea 

resurselor umane şi a serviciilor sociale, din Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020. 

Aceste exemple ilustrează faptul că în regiune există o preocupare ridicată pentru învăţământul profesional şi tehnic în cadrul partenerial existent.  

Principala problemă înregistrată este faptul că agenţii economici şi-au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusă în formarea profesională a elevilor.  

Ţinând cont de oportunităţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a acelor agenţi economici care activează în ramurile tradiţionale şi strategice din economia regională în 

elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic. Acesta este motivul pentru care au fost gândite activități specifice în parteneriat cu agenții economici ai zonei, considerând 

că abordarea unor tematici specifice consilierii și orientării profesionale nu trebuie să aibă loc în sala de clasă, ci la sediul diverselor instituții de profil, elevii având posibilitatea să intre în 

interacțiune cu angajații, să cunoască activitatea prin observație directă, formarea lor pentru viitor având inclusă o latură pragmatică, aceea a observării directe.  

Ultimele două activități sunt concepute în acord cu profilul viitorului absolvent, punând față în față generații diferite de absolvenți. Școala noastră are o tradiție în demersurile de a-și atrage foștii 

absolvenți sub o formă sau alta în comunitate. Spre exemplu, un număr de 9 cadre didactice care profesează în prezent în unitatea școlară sunt foști absolvenți ai instituției. În ultimii ani a crescut 

numărul absolvenților de medicină, din rândul foștilor elevi, în număr de 5. Legătura trecut-prezent-viitor trebuie asigurată prin generațiile care joacă un rol activ în societate și pot influența în 

mod pozitiv pe cei care se pregătesc să își asume un rol social responsabil. Aceste demersuri au ca scop redarea vizibilității școlii în comunitate, sublinierea importanței acesteia în producerea de 

valori în mediul extern. Opțiunea pentru aceste activități se justifică în urma analizei la nivel intern, numărul activităților în care sunt implicați partenerii sociali a scăzut în ultimii doi ani. De 

asemenea, orientarea elevilor din perspectiva alegerii carierei este foarte importantă, nu ține doar de influențele din familie sau exclusiv de nivelul de studii ale membrilor familiei. Modelele de 

reușită în plan profesional pot avea o influență semnificativă.  

La nivelul țărilor OECD opțiunea elevilor pentru statutul de profesor este doar de 5% , arată un studiu PISA. Elevii cu vârsta de 15 ani iau în calcul profesia de cadru didactic dar au rezultate mai 

slabe la învățătură în comprație cu colegii lor care optează pentru alte profesii mai bine plătite. O educație de calitate pentru generațiile viitoare înseamnă să intervii de timpuriu asupra tinerilor 

care se pregătesc pentru o carieră didactică. În România, 5,4% dintre elevi se gândesc să devină profesori. De aici necesitatea de a îndruma tinerii pentru aceste  profesii.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce 

anume trebuie să se întâmple?)/ etape 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile)/indicatori de 

performanţă 

 

Evaluare 

 
Termen  Responsabili  Parteneri 

Resurse 

umane/ 

materiale 

 

Sursa de finanţare 

6.Elaborarea și aplicarea curriculum-ului de 

dezvoltare locală în parteneriat cu agenţii 

economici, în concordanţă cu standardele de 

pregătire profesională pentru fiecare domeniu de 

calificare. 

Creșterea frecvenței elevilor 

la orele de practică cu un 

procent de 3% semestrial 

Note mai bune cu un punct 

pentru toți elevii de școală 

profesională 

 

 

Aprobare

a de către ISJ 

Comisii de 

specialitate 

Anual  

Director, prof. 

Responsabilul ariei 

curriculare 

„Tehnologii”, prof. 

ing. 

Profesorii 

ingineri, 

maiştrii 

instructori şi 

agenţii 

economici 

din zonă. 

- - 

6.2 Permanentizarea lucrului la clasă sau în 

ateliere cu fişe standard de lucru şi de evaluare. 

Implicarea activă a cel puțin 

jumătate din numărul de 

elevi în activități. 

Creșterea numărului de elevi 

ce colaborează cu atelierul 

de feronerie transferând în 

alte activități abilitățile 

practice dobândite  

Pentru 50% din 

disciplinele de 

specialitate să 

existe o bază cu 

fişe de lucru şi de 

evaluare. 

Chestionare 

aplicate elevilor 

31 mai, anual 

Responsabilul ariei 

curriculare 

„Tehnologii”, prof. 

ing.  

Profesorii 

ingineri, 

maiştrii 

instructori 

din şcoală. 

- - 
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6.3.Efectuarea practicii la societăţile comerciale 

din zonă. 

2/3 din elevi să efectueze 

orele de pregătire practică la 

agenţi economici. 

 

 

Valorificarea 

abilităților 

practice prin 

implicarea în alte 

proiecte la nivelul 

școlii și 

comunitare 

anual 

 

Responsabilul ariei 

curriculare 

„Tehnologii”, prof. 

ing.  

Maiştrii 

instructori 

din şcoală şi 

de la agenţii 

economici. 

- - 

6.4 activități în cadrul orei de diriginție la sediul 

unor antreprenori din zonă 

50% din numărul elevilor de 

învățământ gimnazial vor 

opta pentru învățământul 

profesional 

2 

activități pe 

semestru  
semestrial 

Diriginții de 

gimnaziu 

Agenții 

economici 
- - 

6.5Consilierea părinţilor pe platforma on-line 

dedicată lor, de către Consilierul psihopedagog şi 

specialişti CJRAE 

300  de accesări ale 

părinţilor, 300 de intervenții 

ale specialiştilor în timp util.  

Stare disciplinară mai bună a 

elevilor ca urmare a 

relaționării lor în mediul 

familial. 

Scăderea notelor la purtare 

sub 7 cu un procent de 10% 

 

Valorificarea 

informațiilor în 

relațiile cu proprii 

copii permanent 

Consilier 

psihopedagog 

diriginţi 

Specialişti 

CJRAE 
  

7 ținta C Popularizarea activităţilor şcolii , 

popularizarea PDI,  varianta accesibilizată pentru 

elevi, părinţi în lectorate sau dezbateri care au ca 

temă implicarea activă a școlii în viața 

comunității 

100 de pliante particularizate 

și accesibilizate pentru 

părinți, 50 pentru parteneri, 

50 pentru consiliul elevilor , 

unul de afișat în fiecare 

clasă.  

Prezentarea în format 

electronic, prelucrată a 

pliantului de popularizare, 

pe pagina web.  

1500 de accesări pe an de 

către utilizatori diferiți, 

incluzând elevii școlii dar și 

o parte din elevii de la 

școlile vecine. 

 

 

1000 de aprecieri 

pe pagina web 

permanent 
Informatician, 

comisie CEAC 

Reprezentanţ

ii  

părinţilor în 

CA 

- - 
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PARTEA A IV-A CONSULTARE,MONITORIZARE EVALUARE ȘI REVIZUIRE 

 

 

 

                        4.1 Monitorizarea şi evaluarea la nivel de echipă/la nivel operaţional. 
 

Pentru implementarea proiectului de dezvoltare s-au stabilit componenţa şi responsabilităţile, sarcinile echipei 

de monitorizare şi evaluare. 

În vederea monitorizării se vor chestiona agenţii economici parteneri. Evaluarea va ţine seama de atingerea ţintelor şi 

indicatorilor pentru fiecare obiectiv. Se vor întocmi rapoarte semestriale privind stadiul implementării planului de 

acţiune al şcolii. Coordonarea generală a activităţilor va fi realizată de directorul şcolii. 

Calendarul activităţii de monitorizare şi evaluare se prezintă astfel: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 ținta C derularea unor programe de 

informare cu privire la specificul unor profesii,  

( medic, profesor) în colaborare cu 

comunitatea foștilor elevi 

5 elevi, absolvenți de liceu, 

care să opteze pentru aceste 

profesii la terminarea 

liceului 

2 Programe de pro-

movare a specifi-

cului unor profesii 

Pliante , dezbateri 

filmate 

Iunie, anual 
Diriginții claselor a 

XII-a 

Comunitatea 

foștilor elevi 
- - 
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Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor   de 

analiză 

Stabilirea necesarului de informaţii, date care să ajute la monitorizarea ţintelor. 

Coordonatorul comisiei de 

evaluare şi asigurare a 

calităţii în educaţie, prof.  

Semestrial. Sfârşitul fiecărui semestru. 

Verificarea, monitorizarea  periodică  a implementării acţiunilor. 

Director, prof.  

Coordonatorul comisiei de 

evaluare şi asigurare a 

calităţii în educaţie, prof. 

Semestrial. Sfârşitul fiecărui semestru. 

Comunicarea acţiunilor de corijare în funcţie de rezultatele obţinute. 

Responsabilul ariei 

curriculare „Tehnologii”, 

prof.  

Semestrial. Sfârşitul fiecărui semestru. 

  

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în atingerea ţintelor. 

Coordonatorul comisiei de 

evaluare şi asigurare a 

calităţii în educaţie, prof.  

Semestrial. Sfârşitul fiecărui semestru. 

Stabilirea metodelor şi a indicatorilor de evaluare a impactului asupra comunităţii. 

Responsabilul ariei 

curriculare „Tehnologii”, 

prof.  

Semestrial. Sfârşitul fiecărui semestru. 

Prezentarea finală a progresului realizat în atingerea ţintelor. 

Coordonatorul comisiei de 

asigurare a calităţii în 

educaţie, prof 

Reprezentantul elevilor în CA 

Anual. 15 iunie 2022. 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. 

Director, prof. 

Coordonatorul comisiei de 

evaluare şi asigurare a 

calităţii în educaţie, prof.  

Anual. 15 iunie 2022 
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