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ARGUMENT 
Planul de acţiune şcolară constituie un element fundamental în cadrul  

managementului Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi pentru că: formulează obiectivele şi 
programele pentru atingerea acestora, defineşte mediul în care funcţionează şi serviciile pe 
care le aduce şcoala comunităţii, stabileşte modul de recepţionare şi interpretare a semnalelor 
venite dinspre societate şi căile prin care acestea sunt valorificate. 

P.A.S.-ul conştientizează necesitatea ameliorării permanente a activităţilor, stabileşte 
cadrul adecvat pentru introducerea schimbărilor şi creează un sistem de urmărire şi evaluare a 
efectelor acestor schimbări. 

Este evident faptul că sistemul de învăţământ trebuie să se concentreze în primul rând 
asupra dezvoltării unor competenţe de nivel înalt, a abilităţilor antreprenoriale şi a 
competenţelor generale pentru a crea condiţiile necesare atât creşterii productivităţii, cât şi a 
mobilităţii forţei de muncă cu scopul de a promova încrederea reciprocă şi cooperarea între 
furnizorii de educaţie şi formare profesională din Europa. 

Prezentul P.A.S. a fost conceput pe sisteme de investigare a situaţiilor concrete de la 
Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi şi în concordanţă cu datele şi recomandările din P.R.A.I. 
Regiunea Nord - Est şi P.L.A.I. Iaşi.  El vizează situaţia curentă şi prognoza de dezvoltare pe 
termen lung (2018-2020) a şcolii. 

Acest document are atât un scop practic, cât şi unul informativ privind oferta 
educaţională a Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi. 

Dezvoltarea instituţională trebuie să vizeze asigurarea şanselor de dezvoltare 
profesională pentru care există oportunităţi pe piaţa muncii locale şi regionale. 

Ne motivăm acţiunile întreprinse ţinând cont de aşteptările şi solicitările membrilor 
comunităţii educaţionale: 
Elevii aşteptă de la şcoală: 

 Program educaţional care să le permită  dobândirea unui statut socio-economic 
apreciabil; 

  Un curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, axat pe deprinderile şi dezvoltarea 
aptitudinilor necesare în specializarea urmată; 

 Condiţii adecvate de învăţare şi popularizarea rezultatelor bune. 
Şcoala solicită de la elevi: 

 Să fie receptivi, să manifeste interes şi să-şi dezvolte personalitatea şi 
responsabilitatea; 

 Să cunoască şi să respecte regulamentul şcolar; 
 Să facă cunoscut numele şcolii în momentul atingerii performanţei. 

Părinţii aşteaptă de la şcoală: 
 Să le fie respectate opţiunile; 
 să-i pregătească pe elevi pentru inserţie socială; 
 să identifice coordonatele personalităţii fiecărui elev şi să acţioneze în direcţia realizării 

lor. 
Şcoala solicită de la părinţi: 

 Colaborare, comunicare permanent; 
 Sprijin; 
 Receptivitate; 
 Implicare în rezolvarea problemelor şcolii 

Comunitatea aşteaptă de la şcoală: 
 Cetăţeni educaţi, adaptaţi şi adaptabili; 
 Receptivitate la nevoile şcolii; 
 Recunoaşterea efortului depus de şcoală, a valorii procesului educativ; 
 Ambianţa pozitivă de înţelegere şi respect. 
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Şcoala aşteaptă de la comunitatea locală: 
 Implicare şi receptivitate în realizarea obiectivelor scolii; 
 Recunoaşterea importanţei instituţiei în viaţa comunităţii; 

 
În procesul de planificare a ofertei educaţionale este necesar să se respecte cerinţele 

viitoare ale pieţei forţei de muncă, corelate cu aspiraţiile individuale ale tinerilor. În vederea 
obţinerii unei imagini, cât mai cuprinzătoare despre opţiunile elevilor, la nivelul judeţului se 
organizează sondaje în rândul elevilor, înaintea marilor momente de decizie a orientării 
şcolare. Opţiunile odată cunoscute, pot influenţa oferta unităţilor şcolare, iar apoi prin 
activităţile de consiliere şi orientare pentru carieră se poate ajunge la o situaţie în care să fie 
satisfăcute în cea mai mare măsura dorinţele părţilor implicate în acest proces (piaţa muncii, 
angajatorii şi elevii ca viitorii angajaţi). 
 Creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi continuă 
poate genera dezvoltarea cooperării inter-instituţionale şi a parteneriatului, având ca scop 
îmbunătăţirea imaginii educaţiei şi formării profesionale 

Într-o lume a transformărilor, şcoala trebuie să servească nevoile individuale şi generale 
ale comunităţii, să acţioneze în mod responsabil pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase, 
echitabile şi susţinute a adolescentului. Rolul principal al şcolii este de a asigura concordanţa 
dintre pregătirea asigurată absolvenţilor şi cerinţele impuse de consolidarea unei societăţi 
bazată pe cunoaştere şi pe educaţie continuă, de a se angaja în procesele de diseminare, 
generare şi conservare a cunoştinţelor. 
 

 

Dezvoltarea resurselor umane

M.E.C.S. şi M.M.P.S.F

Viziune

Obiective

Ţinte PRAI

PLAI

PAS

Feedback

CNC

&

Reţeaua 

de

şcoli 

Cadrul naţional

planificarea

 
 

 

A. ABREVIERI 

AMIGO  Ancheta asupra Forţei de Muncă în Gospodării  
ANOFM  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
BIE  Biroul Internaţional pentru Educaţie (Bureau International de l’Education)  
BNDE  Baza Naţională de Date pentru Educaţie  
CEDEFOP  Centrul European pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional (European 

Centre for the Development of Vocational Training)  
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CCIR Camera de Comerţ şi Industrie a României 

CLDPS  Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale  
ENEB  Evaluarea Naţională a Educaţiei de Bază  
ETF  Fundatia Europeana pentru Formarea Profesională (European Training 

Foundation)  
EUROSTAT  Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene (Statistical Office of the 

European Communities)  
EURYDICE  Reţeaua de informare asupra educaţiei în Europa (The Information Network 

on Education în Europe)  
FORPRO  Ancheta asupra Formării Profesionale Continue  
FPC  Formarea Profesională Continuă  
IEA  Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea Randamentului în Educaţie 

(International Association for Evaluation of Educational Achievement)  
IMM  Întreprinderi mici şi mijlocii  
INS  Institutul Naţional de Statistică  
ISCED / CITE  Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (International Standard 

Classification of Education / Classification internationale type de l´éducation)  
NCVA  Consiliul Naţional pentru Certificări Profesionale (National Council for 

Vocational Awards)  
OECD  Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (Organisation for 

Economic Co-operation and Development)  
PIB  Produsul Intern Brut  
PIBR  Produs Intern Brut Regional  
PISA  Programul pentru Evaluarea Internaţionala a Elevilor (Programme for 

International Student Assessment)  
SNIE  Sistemul Naţional de Indicatori pentru Educaţie  
SSE  Sistemul Statistic European  
TIC  Tehnologii ale Informaţiei ţi Comunicării  
TIMSS  Studiu privind tendinţe la nivel internaţional în matematică şi ştiinţe (Trends 

în International Mathematics and Science Study)  
UNESCO  Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta şi Cultura (United 

Nations Education Science and Culture Organisation)  
UOE  Chestionar statistic interinstituţional utilizat de UNESCO, OECD şi Eurostat 

pentru colectarea anuală a datelor de la diferite ţări. La acest sistem de 
colectare a datelor participă şi România, prin Institutul Naţional de Statistică. 
Fiecare dintre cele trei instituţii internaţionale construieşte indicatori, în 
funcţie de criteriile proprii de analiză, pornind de la datele furnizate de diferite 
ţări prin chestionarele UOE.  

VAB  Valoare Adaugată Brută  
VABR  Valoare Adaugată Brută Regională  
 

 

 

B. Glosar de termeni utilizaţi în document 
abilităţi  
 

Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire 
sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual Cadrului European al 
calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea 
gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate 
manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente). 

analiza 
factorilor 
interesaţi  

Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau negativ, de 
proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea intereselor, a 
problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile analizei sunt integrate în 
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 construcţia proiectului. 

analiza 
mediului extern  

Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – economic, 
demografic şi educaţional actual şi previzionat 

analiza 
mediului intern  

Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor 
puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

analiza 
problemelor  

Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii problematice 
sau care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili cauzele şi efectele acestora 

analiză  
 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea mediului 
extern (context socio – economic, demografic şi educaţional actual şi 
previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor 
puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

analiză SWOT  
 

Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale unei 
organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care 
aceasta se confruntă. 

autoevaluare  
 

Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea principalelor 
puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT). Se 
realizează în etapa de analiză a ciclului de planificare strategică şi elaborare 
PAS cu scopul stabilirii capacităţii organizaţiei de a implementa planul 
dezirabil de dezvoltare 

cadru naţional 
al calificărilor  
 

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii 
care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al căror scop este 
integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi 
îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi calităţii calificărilor în 
raport cu piaţa muncii şi societatea civilă 

calificare  
 

Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este obţinut 
atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut 
rezultate ca urmare a învăţării la anumite standarde 

cheltuielile 
pentru educaţie 

– se referă la ansamblul resurselor financiare folosite de instituţiile şi 
programele de educaţie. Conform Manualului OECD, acestea se grupează în 
trei categorii (OECD, 2004, p. 63): 
 cheltuieli pentru bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile pentru: 
- instruire (ex. costurile pentru predare); 
- bunurile furnizate de instituţii în scopuri educative (ex. manualele, 

materialele pedagogice); 
- formarea ucenicilor şi a altor participanţi la programele duale (combinaţie 

de învăţământ şi pregătire prin munca productivă în întreprinderi); 
- administraţia învăţământului (la nivel central, regional şi local); 
- cheltuielile de capital şi plata locaţiei; 
- nevoile educative speciale şi consilierea. 
 cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare , care se referă la: 
- cercetarea pedagogică li dezvoltarea curriculară; 
- cercetarea ltiinţifică şi dezvoltarea realizată de instituţiile de învăţământ 

superior. 
 cheltuielile pentru bunuri şi servicii, pentru alte scopuri decât instruirea 

(servicii auxiliare); 
- transportul elevilor, cantinele, internatele şi căminele studenţesti, serviciile 

de sănătate pentru elevi şi studenţi; 
- serviciile pentru publicul general asigurate de instituţiile de educaţie. 
Sursele finanţării învăţământului pot fi interne (publice şi private) sau externe. 

ciclul de 
planificare 
strategică 
 

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau actualizarea 
planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde etapele de 
fundamentare, analiză, planificare, implementare, monitorizarea, evaluare şi 
feedback. 
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competenţă  
 

Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, 
sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru 
dezvoltarea profesională şi personală. În contextual Cadrului European al 
calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi 
autonomiei. 

cultura 
organizaţională 
a şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare care mijlocesc toate relaţiile 
dintre şcoală şi comunitate. 

cunoştinţe  
 

Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă 
ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu 
de muncă sau de studiu. În contextual Cadrului European al calificărilor, 
cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice 

curriculum Desemnează, în general, ansamblul situaţiilor de învăţare organizate de o 
instituţie educativă. În ISCED şi SNIE, curriculum-ul se referă la ariile de studii 
şi alocarea lor orară, ceea ce corespunde curriculum-ului cadru din 
învăţământul românesc. 

durabilitate 
(sustenabilitate)  

Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după terminarea  
perioadei de sprijin financiar şi suport tehnic extern 

educaţie Activitatea intenţionată şi sistematică de comunicare menită să producă o 
învăţare durabilă (aceasta definiţie este folosită în principalele Manuale de 
utilizare a indicatorilor, citate în bibliografie). 

educaţia 
formală 

Este tipul de educaţie desfăşurat în instituţii recunoscute de stat (grădiniţe, 
şcoli, universităţi), pe baza unor programe sistematice, finalizate cu diplome 
sau certificate oficiale. Educaţia formală este realizata de formatori specializaţi 
(educatori, institutori, înăţători, profesori), presupune un sistem de evaluare a 
studiilor şi o gradare cronologică a efectivelor de elevi şi studenţi. Atât SNIE, 
cât şi Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) se refera 
exclusiv la educaţia formală şi la învăţământ. 

educaţia non-
formală 

Se realizează în şcoală sau în afara şcolii, prin proiecte, excursii, vizite, 
activităţi voluntare sau acţiuni civice. Spre deosebire de educaţia formală, 
educaţia non-formală nu presupune un curriculum oficial sau o evaluare 
recunoscută prin diplome de stat. 

educaţia 
persoanelor cu 
nevoi speciale 

Se referă la programele destinate unei categorii speciale de beneficiari: adulţi 
analfabeţi, persoane cu handicap, copii cu dificultăţi de învaţare, tineri 
proveniţi din medii dezavantajate, persoane spitalizate sau în situaţie de 
privare de libertate, nomazi, refugiaţi. Aceste programe se desfasoară în 
instituţiile obişnuite (grădiniţe, şcoli, universităţi, centre de educaţie a 
adulţilor), sau în instituţii specializate. Începând cu Conferinţa Mondială de la 
Jomtien (1990), termenul de "persoane cu nevoi speciale" înlocuieşte pe cel 
de "handicapaţi" sau pe cel de "deficienţi". 

eficacitate  
 

Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului 
proiectului 

eficienţă  
 

Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, respectiv cât 
de bine au fost transformate mijloacele şi activităţile în rezultate planificate 

feedback  
 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în valorizarea rezultatelor 
monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi diseminarea la diferite 
niveluri (local, regional, naţional) a bunelor practici 

grup ţintă  
 

Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului proiectului 
reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va dezvolta proiectul. 

impact  
 

Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea obiectivelor 
politicilor sectoriale 

implementare  Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în punerea în aplicare a 
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 planului operaţional, utilizând resursele alocate. 

indicatori  
 

Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 
socialeconomice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe 
baza unor date cantitative sau pe informaţii calitative. Aceste informaţii se 
bazează pe date statistice, dar şi pe informaţii calitative, aşa cum sunt cele 
care se referă la atitudini, opţiuni sau comportamente (în acest caz, vorbim de 
indicatori calitativi ca, de exemplu, datele Eurobarometer, PISA sau IEA). 

instituţiile de 
educaţie 

Conform Manualului OECD, instituţiile de educaţie nu mai constituie o 
referinţă statistică de bază pentru comparaţiile internaţionale: astfel de date nu 
se mai colectează la nivel internaţional, dar constituie un important criteriu 
pentru definirea şi repartizarea cheltuielilor pentru învăţământ, la nivel 
naţional. Definiţia propusă de Manualul OECD este urmatoarea: instituţiile de 
educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire pentru indivizi, precum 
şi servicii asociate educaţiei pentru indivizi sau alte instituţii educaţionale.  

ISCED Sau "Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei" este o clasificare 
standard a nivelurilor educaţionale adoptată de ţările membre ale UNESCO 
(inclusiv de România) şi utilizată în toate analizele comparative şi în 
metodologia tuturor organizaţiilor internaţionale. ISCED cuprinde o 
terminologie standard şi definiţii unanim acceptate ale nivelurilor de educaţie. 
ISCED operează cu şapte niveluri: 

0 = nivelul pre-primar 
1 = nivelul primar 
2 = învăţământul secundar inferior 
3 = învăţământul secundar superior 
4 = învăţământul post-secundar non-terţiar 
5 = primul ciclul de învăţământul tertiar  
6 = al doilea ciclu de învăţământul tertiar 

Atât UOE, cât şi varianta sa românească (SNIE), folosesc terminologia şi 
nomenclatorul internaţional ISCED. 

misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine şi le 
promovează 

monitorizare  
 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în măsurarea progresului 
obţinut în implementarea planului propus în vederea formulării unor propuneri 
de îmbunătăţirea a acestuia. 

monitorizare 
internă  

Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru luarea deciziei 
şi managementul proiectului. 

obiectiv general  
 

Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de beneficii 
pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte grupuri 
mai largi. Ele arată cum se integrează programul în politicile regionale 
/sectoriale ale guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE.  

ocupaţie  
 

Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o 
desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi 
care constituie pentru aceasta sursă de existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională realizat  
de unitatea de învăţământ profesional şi tehnic, în scopul de a îmbunătăţi 
corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de 
dezvoltare socio - economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o 
perspectivă de3 – 5 ani 

PLAI  
 

Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel judeţean cu 
scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 
tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivel judeţean într-o 
perspectivă de 5 -7 ani 

personalul Cuprinde personalul specializat care participă la activităţile de instruire, de 
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suport, consiliere şi asistenţă a elevilor, de management şi administraţie, 
precum şi personalul care asigură îngrijirea şi funcţionarea unităţilor de 
învăţământ.  

planificare  
 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea unor 
obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, relevante, 
încadrate în timp (SMART) si elaborarea planului operaţional anual, care 
precizează acţiunile vizate pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor, alocă 
resursele necesare, prezintă rezultatele aşteptate şi termenele până la care 
trebuie obţinute 

planificare 
strategică  

Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 ani a 
ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de CNDIPT 

PRAI  
 

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel regional 
în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 
tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de a creşte 
contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă 
de 5 -7 ani 

program 
educaţional 

este un set de activităţi educative organizate pentru a se realiza anumite 
obiective definite în prealabil prin intermediul unor sarcini concrete de învăţare 
(această definiţie este folosită în sistemul ISCED, la care SNIE se raportează 
în mod sistematic). 

proiect  
 

Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un rezultat 
specific într-un interval de timp delimitat. 

rezultate ale 
învăţării  

Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la terminarea 
procesului de învăţare. Rezultatele învăţării sunt definite sub formă de 
cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

riscuri  
 

Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau succesul 
proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere. 

supoziţii  Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului dar 
asupra cărora managerul proiectului nu are control 

surse de 
verificare  
 

Indică locul şi în ce formă pot fi găsite informaţiile despre realizarea 
obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de indicatorii 

termeni de 
referinţă  
 

Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi obiectivele 
proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul şi descrierea 
sarcinilor 

Ţinte concrete 
("benchmarks") 

reprezintă performanţele efective sau nivelul pe o scară de variaţie. Dacă 
indicatorii reprezintă informaţii relevante pentru starea de funcţionare a 
sistemului sau a anumitor componente ale acestuia, ţintele concrete 
desemnează valorile precise pe care indicatorii le pot avea la un moment dat. 
Ţintele sunt expresia parametrică a indicatorilor.  

ţinte SMART  
 

Ţintele definite: Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în colaborare 
cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă măsurabilă, în mod ideal 
una cantitativă sau care se poate măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil 
de atins) – dificile, dar realiste, Relevante –contribuie la 
îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp – trebuie realizate într-o anumită 
perioadă de timp. 

viziunea şcolii  
 

Declaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia 
doreşte să o creeze prin activităţile sale. 
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1.1. Misiunea şcolii 
 

 

Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi urmăreşte  

recuperarea, educarea şi profesionalizarea elevilor cu 

dizabilităţi fizice, asigurându-le astfel aceleaşi şanse 

de integrare socio-profesională ca şi elevilor din 

învăţământul de masă pregatiţi în unitate. 
 

 

 

 

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 
 

 

Asigurarea tuturor facilităţilor pentru ca elevii 

şcolii să facă primul lor pas sigur spre viitor. 
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1.2. Profilul actual al şcolii 
 

1.2.1. Scurt istoric 
 Şcoala a fost înfiinţată pe data de 1 septembrie 1973, purtând titulatura de  ,,Grup 

Şcolar Special nr.2”, Iaşi 
   A devenit ,,Centrul Şcolar nr.2” la  1 iulie 1982, prin Ordinul 48/1982 
  Şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar ,,Ion Holban”, prin Decretul nr.8 din 1 iulie 

1997 
  Actualmente şcoala s-a transformat în Colegiul Tehnic „Ion Holban” prin OM nr. 

4702/29.07/2011 
Preocupările şcolii pentru o prezenţă activă în viaţă publică a comunităţii locale s-au 

concretizat în proiecte şi parteneriate care au vizat grupuri dezavantajate, pe probleme de 
stopare a violenţei şi de mediere a conflictelor, pentru promovarea preocupărilor ecologice şi  
pentru stimularea interesului tinerilor privind viaţa spirituală. 

Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi este situat Moldova (regiunea de N-E) şi deserveşte 
aproximativ 26 localităţi dintr-o  zonă cu o suprafaţă de aproximativ 5 476 km². Prin profilul său 
(centru şcolar integrator) şcoala noastră are o ofertă educaţională complexă atât pentru elevii 
cu dizabilităţi cât şi pentru de la învăţământul public.  Oferta educaţională cuprinde toate 
formele de învăţământ: 
 învăţământ primar; 
 învăţământ gimnazial; 
 învăţământ liceal; 
 învăţământ postliceal; 
 calificare / recalificare adulţi. 

Şcoala oferă instruire: 
 pentru invăţământul special: în domeniile Economic, Turism şi alimentaţie şi 

Industrie textilă şi pielărie; 
 pentru invăţământul public: în domeniile Economic, Estetica şi igiena corpului 

omenesc, Turism şi alimentaţie şi Industrie textilă şi pielărie; 
Şcoala are un personal didactic format din 105 cadre didactice,  personal auxiliar:  14 şi 

personal nedidactic - 17.  
 

1.2.2. Şcoala astăzi 
De-a lungul anilor la Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi s-a format un colectiv de 

cadre didactice care se orientează în demersul didactic pe următoarele principii: 
 competenţă ştiinţifică şi metodică 
 autoritate morală  
 principialitate şi spirit de dreptate  
 tact pedagogic  

Colectivul didactic se individualizează prin ponderea tinerilor, al căror entuziasm şi spirit 
de inovaţie se îmbină eficient cu experienţa metodică şi de specialitate (anexe  13.1, 13.2 şi 
13.3). 

În anul şcolar 2019-2020  sunt înscrişi 702 
elevi la cursurile de zi (256 elevi învăţământ 
 special şi 446 elevi învăţământ de masă),  
cu vârste cuprinse între 6 şi 19 ani, cifra  
fiind puţin mai  mică decât cea a elevilor înscrişi 
 în anul şcolar precedent.  

 

 

 

256
36%

446
64%

ELEVI ÎNSCRIȘI LA CURSURILE DE ZI

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ
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Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi  - şanse egale pentru fiecare 
Privind din această perspectivă, C.T.I.H. este singura instituţie şcolară din ţară care 

şcolarizează atât elevi cu CES  cât şi elevi din învăţământul public, indiferent de sex, religie, 
apartenenţă etnică, religioasă sau mediu de provenienţă. Elevii noştri au posibilitatea de a 
alege un domeniu respectiv o calificare profesională dintr-o paletă variată oferită de 
şcoală.Elevilor cu dizabilităţi fizice, cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, li se asigură, prin 
intermediul specialiştilor, un proces instructiv-educativ şi terapeutic recuperatoriu 
adecvat.Activitatea de recuperare psiho-fizică din şcoala noastră se realizează în cabinete 
dotate corespunzător cu ajutorul unor echipe interdisciplinare de lucru formate din: cadre 
medicale şi personal pentru recuperarea psihică şi locomotorie.  

 Elevii cu CES urmează cursurile conform programei învăţământului public, iar 
atunci când este cazul conform programelor adaptate.  

Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi promovează instruirea educarea, profesionalizarea, 
recuperarea şi integrarea socio-profesională a copiilor cu CES, continuând tradiţia şcolii în 
ceea ce priveşte pregătirea profesională. În acest sens personalul didactic, nedidactic şi 
auxiliar fac eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile de învăţare şi socializare. 

Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi  - promovează învăţarea pe parcursul întregii 
vieţi 

Formele de învăţământ oferite de şcoală sunt cursurile de zi. Unitatea şcolarizează elevi 
cu C.E.S. pentru următoarele niveluri: primar, gimnazial, ciclul inferior al liceului – profil tehnic, 
filiera tehnologică şi Şcoală profesională. Pentru învăţământul de masă: ciclul inferior şi 
superior al liceului – profil tehnic, filiera tehnologică şi Şcoală postliceală.   

Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi  -preocupare permanentă pentru 
îmbunătăţireaeducaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor 

Şcoala a demarat şi susţine un proces de învăţare continuă adresat cadrelor didactice 
cu scopul creşterii calităţii pregătirii elevilor pentru o lume a schimbărilor. 

Personalul şcolii în acest an şcolar este formatdin 106cadre didactice din care: profesor 
psihopedagog – 4,  profesor de educaţie specială – 11, profesor de alte specialităţi - 55, 
învăţător – 6,  învăţător-educator -  2, profesor-educator – 12,  profesor kinetoterapeut – 6,   
maistru-instructor – 10. 

Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%. 
Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi  - promotor al calităţii şi performanţei 
Şcoala a implementat sistemul de asigurare a calităţii în învăţământ care permite şcolii 

să asigure, să monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea ofertei educaţionale. 
Anual realizăm procesul de autoevaluare şi comisiile judeţene stabilite de ISJ validează 
raportul de autoevaluare. În ultimii ani am parcurs în patru etape procedurile de 
autorizare/acreditare ARACIP. 

Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi  - şcoală prietenoasă 
O preocupare permanentă a şcolii este grija pentru aspectul ei. Şcoala este în 

permanenţăcurată, îngrijită şi spaţiile sunt bine întreţinute, lucrările elevilor sunt expuse în 
clase, ateliere,spaţii special amenajate şi pe holurile şcolii, atmosfera este destinsă, psihologii 
şcolari deruleazăcu succes programe de consiliere, personalul medical veghează la sănătatea 
elevilor pe totparcursul programului şcolar. 

Instruirea practică se realizează în atelierele de producţie dotate cu utilaje 
corespunzătoare, respectând programa şcolară, întreaga activitate din acest sector fiind 
autofinanţată. 

În paralel cu activităţile şcolare zilnice, elevii şcolii participă la activităţi culturale, 
educative şi sportive de tipul: expoziţii cu produse realizate de elevi în cadrul cercurilor, 
concursuri sportive, excursii şi tabere naţionale şi internaţionale, toate acestea constituind 
terapii ocupaţionale şi recuperatorii. 
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Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi  - ŞCOALĂ EUROPEANĂ 

Proiectele şi programele în care şcoala a fost sau este implicată sunt: 
Denumire proiect Partener 

Acțiunea Cheie 1, proiecte de mobilitate 
în domeniul formării profesionale VET” 
Profesionalizarea elevilor in scopul 
insertiei pe piata muncii”  2019-1-RO01-
KA102-061918 

- IPODOMI LIFELONG LEARNING 
CENTER – GRECIA 

- BRAGAMOB - A PROFESSIONAL & 
CULTURAL JOURNEY - PORTUGALIA 

 

Erasmus + KA2 – 
“EUROPE ON 7 HILLS” -  
2018-1-RO01-KA229-049484_3. 

- Tehnical College ,,ION HOLBAN” 
(COORDINATOR) – IASI, Romania; 
- Sultangazi Ataturk Mesleki Ve Teknik 
Anadolu Lisesi – ISTANBUL, Turkey 
- Liceo Classico Statale Pilo Albertelli – 
ROME, Italy 
- Centre D’estudis Prat – BARCELONA, 
Spain 

Erasmus + KA2 – Parteneriate strategice 
în formarea profesională; 
Proiectul ICSAS “Integrarea companiilor 
într-un system sustenabil de ucenicie“ 

- Institute Technology and Education (ITB), 
DE, Universität Bremen – Germania; 
- International Shoe Competence Center 
PirmasensgGmbH, DE, ISC Germania; 
- Gabor Shoes AG, DE, 
MarienbergerStraße 31 D-83024 Rosenheim; 
- Centro TecnológicodoCalçado de Portugal 
(CTCP) - Portugalia; 
- CaritéCalçadosLda, PT, Sendim, 
Portugalia; 
- InstitutoTecnológico del Calzado y 
Conexas (INESCOP), ES; 
- Polígono Industrial Campo Alto – 
CAlicante, Spania; 
- Universitatea Tehnică  Gheorghe Asachi 
din Iaşi 

Programul Mondial „Eco-Şcoala”  CCDG România 

Proiecte  eTwinning  "EUROPE ON 7 HILLS" 
 "VOICES ON EUROPEAN PORTABLE" 
 "THE CUSTOMS AND TRADITIONS OF 

OUR LANDS" 
 "Christmas Cards" 
- "Regional traditions - our heritage" 
- "Show me your school" 
- "Cradle childhood stories" 
- "Let’s sing and dance together on the 
World autism awareness day" 
- "A helping hand for the old people in the 
locality" (proiect social) 

Proiectul Junior Archievement 
 

Junior Archievement România 
Educaţie antreprenorială 

"Let’s Do It România"- Ziua Curățeniei 
Naționale 

 

 

https://www.erasmusplus.ro/library/VET/2019/Rezultate_KA102_116_2019.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/VET/2019/Rezultate_KA102_116_2019.pdf
http://bragamobilityopen.com/
http://bragamobilityopen.com/
http://europeon7hills.org/tehnical-college-ion-holban-coordinator-iasi-romania/
http://europeon7hills.org/tehnical-college-ion-holban-coordinator-iasi-romania/
http://europeon7hills.org/spain-2/
http://europeon7hills.org/spain-2/
http://europeon7hills.org/italy/
http://europeon7hills.org/italy/
http://europeon7hills.org/spain-3/
http://europeon7hills.org/spain-3/
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Participarea cadrelor didactice la stagii de formare prin proiectele şi 
diseminareainformaţiilor colegilor din şcoală au condus la: 
- aplicarea unui învăţământ centrat pe elev, fundamentat de cunoaşterea stilurilorproprii de 
învăţare ale elevilor; 
 
- modul de abordare a învăţării este adaptat cerinţelor curriculare şi Standardelor de 
Pregătire Profesională; 
- adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei muncii; 
- creşterea gradului de conştientizare a cadrelor didactice privind necesarul decompetenţe şi 
abilităţi pentru ca absolvenţii să poată fi integraţi pe piaţa muncii europene; 

Pentru elevi, implicarea şcolii în proiecte europene se poate transcrie cu ajutorul 
următoarelor coordonate: 
- dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, flexibile; 
- dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune; 
- formarea de abilităţi, deprinderi, competenţe, dezvoltarea spiritului antreprenorial; 
- deschiderea spre a-şi însuşi instrumente de învăţare specifice; 
- cultivarea respectului şi autorespectului; 

În ceea ce priveşte resursele materiale, unele spaţii de instruire au fost reabilitate şi 
dotatecorespunzător destinaţiei pentru care au fost proiectate. „Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea scolilor speciale din judeţul Iaşi” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013 Axa Prioritara 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de 
Intervenţie 3.4. 

 
Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi   – şcoala democratică 

Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce înseamnă „viaţa şcolii” sunt centrate peconsultarea 
şi includerea unor largi categorii: elevi, părinţi, personal administrativ, membri aicomunităţii. 

În şcoală funcţionează cu succes Consiliul Consultativ al Părinţilor, organism cu rolul de 
aîntări legătura şcoală – familie-comunitate locală, Consiliul de Administraţie, Comisia de 
asigurare calităţii . Activităţile şcolii au la bază parteneriatele semnate între şcoală şi diverse 
instituţii(Centrul de Plasament „Ion  Holban” Iaşi, Casa Corpului Didactic Iaşi, Fundaţia Centrul 
pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS), Fundaţia Bethany, Universitatea "A.I.Cuza",  
Muzeul Literaturii Romane, Liga Studenţilor la Istorie, Muzeul Etnografic al Moldovei, 
Biblioteca Judeţeană "Gh.Asachi" agenţi economici etc.). 

Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi – şcoala care promovează educaţia pentru o 
dezvoltaredurabilă 

Şcoala noastră desfăşoară proiecte în parteneriat cu diferite instituţii, fundaţii, 
universităţi în beneficiul cadrelor didactice şi al elevilor cu CES.  

Educaţia privind mediul înconjurător, promovată de şcoală este un proces care are 
scopulsă îmbunătăţească calitatea vieţii, care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului 
înconjurător. 
Proiecte naţionale iniţiate 
 Ediţia a V-a a Concursului Naţional pe domeniul tehnic şi ştiinţe aplicative pentru elevii 

cu CES „TRADIŢII ŞI CREATIVITATE”, inclus în CAEN – 2018, poz.20. 
 Concurs Naţional „ECO art creaţii tehnico-aplicative”, partener Casa Corpului Didactic 

Iaşi  
 Proiecte judeţene iniţiate 
 "Cultura populară tradiţională"–parteneri Muzeul Etnografic al Moldovei, Biblioteca 

Judeţeană "Gh.Asachi" , Şcoala "Alecu Russo" Iaşi; 
 ”Campionii speciali”- în parteneriat cu I.S.J.Iaşi 

- Parteneriate cu diverse şcoli pe teme de mediu 
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Colegiul Tehnic 

,,Ion Holban” 

Iaşi

Dezvoltă priceperi ce permit 

elevilor să se integreze profesional şi 

social, prin formarea de 

COMPETENŢE PROFESIONALE 

şi SOCIALE

Pregăteşte specialişti în 

domenii racordate cerinţelor 

învăţământului PROFESIONAL şi 

TEHNIC şi solicitărilor pieţei 

muncii

Dezvoltă abilităţi 

de COMUNICARE

Îndrumă elevii pentru a 

deveni buni gospodari ai 

resurselor personale, financiare, 

materiale, spirituale

Învaţă elevii cum să-şi 

protejeze propria sănătate şi 

siguranţa persoanei; îi ajută să 

înţeleagă şi să practice, în 

comunitate, principiile:

DEMOCRAŢIEI

            TOLERANŢEI

             EGALITĂŢII

Învaţă elevii să aprecieze 

cultura, frumosul, binele şi să 

recunoască adevăratele valori 

naţionale şi europene, modul în 

care acestea trebuie respectate, 

apărate şi  promovate.

Educă elevii în spiritul 

RESPECTULUI şi TOLERANŢEI 

faţă de cei care găndesc, acţionează 

sau arată în mod diferit şi sunt 

defavorizaţi fizic şi/sau social.

Pregăteşte elevii să devină 

cetăţeni responsabili

 
 
 

1.3. Analiza rezultatelor anului trecut 
Cele mai importante realizări ale anului 2018 – 2019 sunt: 

a) în domeniul instructiv educativ: 
 procentul de promovabilitate la Examenul de bacalaureat a fost de 53,3% comparativ cu 

36% din anul anterior, a Examenul de evaluare a competenţelor profesionale a fost de 100%. 
b) în domeniul  programelor de pregătire suplimentară: 
 realizarea graficului orelor de pregătire suplimentară pentru disciplinele de examen; 
c) în domeniul  participării la programele de perfecţionare organizate de diferiţi furnizori: 
 procentul de participare la programe organizate de ISJ, CCD şi alţi furnizori a fost de 

92%; 
 12 cadre didactice au susţinut inspecţii pentru definitivare, grad didactic II respectiv I; 

    d) în domeniul  participării cadrelor didactice la activităţi extracurriculare: 
 28 cadre didactice au participat la 16 simpozioane:  10 simpozioane internaţionale, 2 

simpozioane naţionale, 2 simpozioane regionale, 1 simpozion interjudeţean, 1 simpozion 
judeţean 

 3 cadre didactice au publicat cărţi de specialitate 
 36 cadre didactice au publicat articole în reviste şcolare cu ISSN 

    e ) în domeniul  participării elevilor  la concursuri şcolare 
 

Rezultate deosebite: 
 CORBAN ELENA ISABELA -  premiul II la  Concursul Naţional pe Discipline Tehnice 

pentru Învăţământul Profesional; Profesori îndrumători:  Rotaru Ionela şi Ganicenco Elena; 
 CORBAN ELENA ISABELA -  premiul I la  Concursul Judeţean pe Discipline Tehnice 

pentru Învăţământul Profesional; Profesori îndrumători:  Rotaru Ionela şi Ganicenco Elena; 
 MĂCINOI BEATRICE - ELENA -  premiul II la  Concursul Judeţean pe Discipline 

Tehnice pentru Învăţământul Profesional; Profesori îndrumători:  Rotaru Ionela şi Ganicenco 
Elena; 
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 DOBAN ALEXANDRU -  premiul II la  Concursul Judeţean pe Discipline Tehnice pentru 
Învăţământul Profesional; Profesori îndrumători:  Popescu Gianina, Pintilie Loreta şi 
Vrănescu Maria; 
 PĂTULEA GABRIELA -  MENŢIUNE la  Concursul Judeţean pe Discipline Tehnice 

pentru Învăţământul Profesional; Profesori îndrumători:  Popescu Gianina, Pintilie Loreta şi 
Vrănescu Maria; 
 

Situaţie statistică: 
 70 premii I, 58 premii II, 56 premii III, 14 menţiuni, 21 premii speciale. 
 1 premiu la concursuri internaționale, 46 premii la concursuri naţionale, 103 premii la 

concursuri regionale, 69 premii la concursuri județene. 
 

 Concursul Naţional pe domeniul tehnic şi ştiinţe aplicative pentru elevii cu CES 
„TRADIŢII ŞI CREATIVITATE”, inclus în CAEN 2019,  anexa nr.8 la OMEN nr. 
3016/09.01.2019, poziţia 171a fost organizat pe următoarele secţiuni: 

I.  CONCURS  ELEVI : 292 elevi participanţi 
I.1 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL domeniile: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, 

Fabricarea produselor din lemn, Industrie textile şi pielărie, Mecanică, Turism şi alimentaţie  
I.2 ÎNVĂŢĂMÂNT MASĂ domeniile:  Estetica şi igiena corpului omenesc,  

Industrie textile şi pielărie, Turism şi alimentaţie 
I.3 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL şi ÎNVĂŢĂMÂNT MASĂ: “Aplicaţiile practice ale matematicii” 

II. SIMPOZION pentru cadre didactice cu tema „Imaginaţie  şi  creativitate în  

demersul instructiv  educativ",la care au participat  cu referate 162 cadre didactice din 152 

şcoli din 36 judeţe. 

1.4  Context naţional 
 Pe baza PLAI, document de anticipare timpurie a cererii de forţă de muncă şi planificare 
a ofertei de educaţie şi formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic în 
perspectiva anului 2013, se identifică indicatorii semnificativi pentru evidenţierea cerinţelor de 
formare ce permit o planificare obiectivă a priorităţilor şcolii noaste prin intermediul PAS. 
 Din PLAI s-au evidenţiat următoarele priorităţi la nivel naţional: 

 Diversificarea şi extinderea bazei industriale care vizează crearea şi menţinerea 
locurilor de muncă permanente, atragerea IMM-urilor în sfera producţiei şi dezvoltarea IMM-
urilor în vederea creării de activităţi industriale complementare sau creării de alte sectoare ale 
producţiei materiale care să asigure dezvoltarea economică. 

 Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural prin investiţii pentru 
dezvoltarea, modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie, în scopul preluării şi 
realizării de produse agroalimentare care să asigure consumul intern şi posibilităţi de export. 

 Dezvoltarea turismului şi modernizarea serviciilor adiacente care vor duce la atragerea 
unui număr sporit de turişti. 

 Dezvoltarea potenţialului de resurse umane care are în vedere calificarea şi 
recalificarea forţei de muncă angajată în sfera economică, training pentru personalul cuprins în 
sfera serviciilor precum şi programe de formare şi orientare profesională pentru tineri şi 
şomeri. 

 Ponderea mare a populaţiei şomere din grupa 15-24 ani apreciem că trebuie să fie 
obiect de analiză la nivel local şi la nivelul parteneriatului şcoală-angajatori-familie pentru 
identificarea cauzelor care au generat situaţiile (oferta educaţională neadecvată cerinţelor 
pieţei muncii, competenţele scăzute ale absolvenţilor în raport cu cerinţele angajatorilor, 
refuzul absolvenţilor pentru încadrare în anumite meserii sau pentru formare iniţială în meserii 
cerute pe piaţa muncii, lipsa de atractivitate a specificului meseriei, lipsa de motivare 
financiarǎ a ocupaţiilor, lipsa de orientare corelatǎ cu competenţe aptitudini  aspiraţii 
personale) şi adoptarea măsurilor pentru diminuarea fenomenului.  
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1.5 Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
 Diversificarea şi extinderea bazei industriale care vizează crearea şi menţinerea locurilor de 

muncă permanente, atragerea IMM-urilor în sfera producţiei şi dezvoltarea IMM-urilor în 

vederea creării de activităţi industriale complementare sau creării de alte sectoare ale 

producţiei materiale care să asigure dezvoltarea economică. 

 Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural prin investiţii pentru dezvoltarea, 

modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie, în scopul preluării şi realizării de 

produse agroalimentare care să asigure consumul intern şi posibilităţi de export. 

 Dezvoltarea turismului şi modernizarea serviciilor adiacente care vor duce la atragerea unui 

număr sporit de turişti. 

 Dezvoltarea potenţialului de resurse umane care are în vedere calificarea şi recalificarea forţei 

de muncă angajată în sfera economică, training pentru personalul cuprins în sfera serviciilor 

precum şi programe de formare şi orientare profesională pentru tineri şi şomeri. 

Luând în considerare  aceste priorităţi, Învăţământul Profesional şi Tehnic din reţeaua judetului Iaşi 

îşi exprimă viziunea asupra reformei TVET prin: 

 Adaptarea planificării educaţionale la nivelul de dezvoltare economico-socială a judeţului Iaşi 

precum şi la nevoile de educaţie şi formare ale elevilor; 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ ca deziderat major în inserţia socială a 

absolvenţilor. 

Obiectivul general al strategiei este punerea în valoare a potenţialului material şi uman, folosirea 

resurselor existente şi identificarea altor surse capabile să producă o dezvoltare durabilă şi echilibrată a 

localităţilor judeţului, în sensul asigurării unui mediu sănătos sub raport funcţional, economico-social şi 

cultural, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse al capitalului natural. 
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2.1   Analiza   mediului   extern 
2.1.1  Date  demografice 
 

Aspecte geografice ale regiunii de nord-est 

Judeţul Iaşi cel mai mare judeţ din ţară după numărul de locuitor şi de nivel mediu ca 
suprafaţă, face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşezarea geografică a judeţului: Nord-Estul României 
 Suprafaţa: 5.476 kmp 
 Populaţia: 935051  locuitori (1 iulie 2017), din care:municipiul Iaşi- reşedinţă de judeţ-  

371889 locuitori 
 

 

 
 

HARTA ZONEI OCUPAŢIONALE ÎN CARE ACTIVEAZĂ ŞCOALA 
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Populaţia 

Populaţia totală judeţeană, pe medii rezidenţiale şi grupe de vârstă  
Din cele șase județe ale regiunii, cei mai mulţi locuitori sunt concentraţi în judeţul Iaşi. 

De fapt judeţul Iaşi are populaţia cea mai numeroasă din ţară. Conform datelor furnizate de 
INS, populatia stabilǎ totalǎ a judeţului Iaşi la 01.07. 2019  era de 956216 locuitori, 
reprezentând 24,04 % din cea înregistratǎ la nivelul regiunii Nord-Est. Perioada 2010-2019 a 
marcat o creștere continuă a populației județului, ultimii cinci ani având evoluția cea mai 
semnificativă. 

 
  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Iași 863952 872347 885252 901590 913781 925583 935051 944074 956216 

Regiunea 

N-E 3707600 3699239 3705145 3908257 3915607 3932740 3229050 

3959219 3977469 

România 21431298 21316420 21267165 22299730 22242738 22236059 22201702 22177605 22154572 

Sursa datelor: INS , Baza de date TEMPO 

 

Fig.  1. Variaţia populaţiei pe vârste şi ani în judeţul Iaşi 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi 

Începând cu anul 2016 și la nivelul județului Iași, sporul natural a devenit negativ cca - 0,3%, la 
nivelul anului 2018 dar fiind totuși rata cea mai puţin scăzută la nivelul regiunii exceptând 
Suceava care are rata spor 0. 

Rata de substituire, indicator care se calculeazǎ prin împǎrţirea populaţiei din grupa de 
vârstâ de 15-24 ani (107914 persoane) la populaţia din grupa de vârstâ de 50-59 ani (109785 
persoane), indicâ presiunea demograficǎ care va fi exercitatǎ pe piaţa muncii de tinerii care 
vor intra în rândul populaţiei active. Pentru judeţul Iaşi, în anul 2019, aceastǎ ratǎ este pentru 
prima dată subunitară (0,99), însemnând cǎ populaţia care va intra pe piaţa muncii este 
mai puțin numeroasǎ decât cea cu vârsta de pensionare, chiar dacă nesemnificativ, 
diferența fiind infimă 0,01. 

Pe de altă parte populația de vâstă preșcolară și școlară a ajuns la 214610 persoane în 
2017, deci a crescut cu cca 3%, față de perioada anterioară. 

 

tab. 1.Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060, varianta 
constantă 
Grupe de vârstă 2011 2020 2030 2060   

mii 

persoane % 
mii 

persoane % 
mii 

persoane % 
mii 

persoane % 

Cu migraţie externă                 
Total 20121,6 100 19330,6 100 18047 100 12946,7 100 
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0 - 14 ani 3189,6 15,9 2850,2 14,7 2397,6 13,3 1567,8 12,1 
15 - 64 ani 13684,3 68 12808,4 66,3 12099,1 67 7921,9 61,2 
65 ani şi peste 3247,7 16,1 3672 19,0 3550,3 19,7 3457 26,7 
Fără migraţie externă                 
Total 20121,6 100 19360,5 100 18121,9 100 13232,7 100 
0 - 14 ani 3189,6 15,9 2873,9 14,8 2441 13,5 1659,4 12,5 
15 - 64 ani 13684,3 68 12814,4 66,2 12131,5 66,9 8116,1 61,3 

65 ani şi peste 3247,7 16,1 3672,2 19 3549,4 19,6 3457,2 26,2 

Pentru județul Iași prognoza realizată indică o scădere a populației preșcolare și școlare 
de cca. 9,2% până în anul 2030 și cu 34,5% până în 2060, respectiv o scădere valorică de 
aproximativ 18000 persoane pentru 2030 și 67500 de persoane până în 2060. 

 

Principalele concluzii din analiza demografică 
Populaţia din categoria de vârstǎ 0-14 ani şi 15-19 ani trǎieşte predominant în mediul 

rural, dar începând cu 2015 s-a observat o ușoară creștere a populaţiei rezidente în mediul 
urban. Faptul că posibilitățile materiale sunt foarte  scăzute, va trebui să influenţeze 
învăţământul în sensul deplasării accentului spre învăţământul pe zone, sau modalitǎţi  care 
să permită accesul cât mai facil a  populaţiei şcolare din mediul rural. 
 Evoluţia populaţiei pe vârste şi ani evidenţiază scăderea ponderii grupelor de vîrstă 0-
14 ani şi 15-24 ani, în favoarea grupei 25-64 de ani. Acest lucru determină nevoi crescânde de 
formare continuă şi implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru 
adulţi în scopul compensării pierderilor de populaţie şcolară. 
 Totodată acest fapt ar trebui să determine o eficientizare a alocării resurselor la nivelul 
şcolilor viabile şi  dotarea corespunzătoare şi modernă a acestora.  
 De asemenea ar trebui gândite modalități de a aduce elevii la școlile viabile fie prin 
navete ușoare, fie prin sprijin material care să permită rezidența în cămine sau campusuri.  

 Rata de substituire este pentru prima dată o valoare subunitară (0.99), ceea ce 
indicǎ pentru perioada urmǎtoare, o presiune echilibrată pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi. 
E posibil ca această presiune mai redusă, poate fi determinată atât de scăderea ponderii 
grupelor de vârstă care ne interesează cât și tendinţei tinerilor de a-şi căuta ocupaţii în afara 
graniţelor ţării, tendințe care se mențin și în continuare. 
 Diversitatea etnică, concentrările în anumite zone în special pentru rromi, necesită o 
educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii 
opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate și chiar programe de 
integrare.  
Din analiza demograficǎ rezultǎ urmǎtoarele prognoze la orizontul 2030 - 2060: 
 Scǎderea populaţiei preșcolare și şcolare cu 9,2 respectiv 34,5%; 
 Față de perioada anterioară se observă o scădere a populației cu vârsta 0-14 din 

mediul rural de la 59,1% în 2015 la 54,8% în 2018 și 52,86 în 2019, ponderea vârstei 15-19 
ani din rural menținându-se cam la fel cca 64%; 
 Mediul de rezidenţǎ al populaţiei şcolare de 15-19 ani este în rural 64,8% (în creștere 

față de 2013-  64,2%); 
  Mediul de rezidență al populației 0-14 ani este în rural de 52,86% ( în scădere față de 

2013 – 59,1%) ; 
 Rata de substituire este de 0,99 (în scădere faţă de  anul 2013- 1,27). 

 

Implicaţii pentru IPT 
 Adaptarea Planurilor de şcolarizare  la scǎderea populaţiei şcolare; 

 Utilizarea eficientǎ a infrastructurii prin abordarea diversificatǎ a formelor alternative de 
învǎţǎmânt ex: seral, frecvenţǎ redusǎ, Formare Profesionala Continuǎ, dezvoltarea centrelor 
de evaluare a competenţelor dobândite în contexte informale, programe tip “A doua şansǎ”, “ 
Şcoala de varǎ”; 
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 Dezvoltarea unei oferte de formare profesionalǎ în dialog cu beneficiarii pentru a 
rǎspunde cerinţelor actuale ale locurilor de muncǎ; 

 Dezvoltarea de calificǎri specifice solicitărilor beneficiarilor de forță de muncă și în 
concordanță cu nevoile acestora; 

 Dezvoltarea de oferte de programe de formare pentru adulţi, având în vedere creșterea 
ponderii acestei populații în detrimentul populației școlare; 

 Având în vedere pǎtrunderea tehnicii din ce în ce mai mult şi în spaţiul rural, ar fi de 
evaluat şi posibilitatea organizării unui învǎţǎmânt la distanţǎ cu stagii de practicǎ organizate 
la faţa locului sau cu deplasarea cursanţilor pe anumite perioade de timp; 

 Analizarea posibilităților de oferire a unor susțineri materiale (programe, poiecte, burse, 
sponsorizări, modificări legislative etc.) pentru îmbunătățirea accesului populației școlare din 
mediul rural la un învățământ de calitate. 

 

 

2.1.2 Profil economic 

 Poziţia judeţului Iaşi în economia naţională şi în cadrul regiunii Nord - Est 

Principalii indicatori economici  

Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 

Analiza nivelului şi dinamicii principalilor indicatori statistici ai judeţului Iaşi reliefeazǎ faptul 
că județul Iași are o un rol principal la nivelul regiunii Nord-Est având cea mai mare contribuție 
la economia regională dar și datorită potențialelor existente atât economic cât și educațional 
cât și din punct de vedere al cercetării-dezvoltării-inovării. 
 
Poziţia judeţului Iaşi în economia naţională şi în cadrul regiunii Nord – Est: 

 Produsul intern brut realizat în judeţul Iaşi în anul 2018 din estimări a însumat 6,28 
mild. Euro, în creștere față de anii anteriori, contribuţia la PIB-ul naţional fiind de 3,09 % 
menținându-și locul 7 pe țară. 

 Judeţul Iaşi are în continuare, ca şi în perioadele precedente, cea mai mare contribuţie 
la realizarea produsului intern brut din regiunea Nord – Est, având o pondere de 30,45 % şi 
împreună cu judeţele Bacău și Suceava contribuie la cca. 67% din PIB regional.  

 
 

În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al 
produsului intern brut pe locuitor fiind cu 123,5% mai mare decât media regională,. 

 

REGIUNEA NORD-EST  6.426 EUR  

1.  IAŞI  7.936  

123,50% faţă de media regională  

2.  Bacău  6.697  

Structura produsului intern brut din regiunea Nord – Est  2018 estimări 

 

Bacau 19,11% 

Botosani 9,65% 

Iasi 30,45% 
Neamt 13,34 

Suceava 18,23% 

Vaslui 9,22% 
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3.  Suceava  6.183  

4.  Neamţ  6.008  

5.  Botoşani  5.208  

6.  Vaslui  5.051  

 

Se poate observa că și la nivel de PIB/cap locuitor județul Iași deține locul fruntaș în cadrul 
Regiunii NE. 

Prognoza în profil teritorial până în 2019 a produsului intern brut 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 667577 712832 757031 805889 859886 917736,0 

Nord - Est 68638,7 72821,1 77370,1 82280,9 87732,5 93570,2 

Bacău 12910,3 13632,6 14465,8 15391,9 16429,3 17545,3 

Botoşani 7154,1 7513,7 8006,3 8499,5 9042,1 9621,3 

Iaşi 20588,8 22097,6 23460,3 24981,3 26654,7 28454,0 

Neamţ 9148,9 9536,7 10127,0 10752,8 11449,1 12192,0 

Suceava 12785,0 13634,4 14498,3 15413,8 16440,0 17531,8 

Vaslui 6051,7 6406,0 6812,4 7241,6 7717,2 8225,8 

 Se observă că se menține trendul crescător pentru perioada 2014-2019, cu păstrarea 
județului Iași ca lider detașat în contribuția la PIB-ul regiunii și menținerea poziției și la nivel 
național(locul 6). 

  

Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 
Structura principalelor activităţi economice din judeţul Iaşi (în anul 2016, 2017) – după 

numărul de unităţi, cifra de afaceri, investiţii şi numărul de salariaţi 
Tab.5 

 

Distribuţia firmelor pe principalele domenii 

de activitate  

FIRME 

ACTIVE  

CIFRA DE AFACERI  

(mii euro)  

SALARIAŢI  

Industrie  1.217  1.504.382  26.816  

IT&C  861  319.160  10.029  

Agricultură, Silvicultură, Pescuit  395  241.778  3.615  

Construcţii  1.364  428.287  11.032  

Comerţ  4.637  1.598.372  17.758  

Servicii  6.351  923.104  28.341  

Turism şi restaurante  665  157.864 5.858  

TOTAL  15.490  5.172.947  103.449  

 

Fig. 4. Evoluția numărului de unități active pe domenii de activitate în 2017 
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Fig. 5. Evoluția numărului de unități active după numărul de salariați 

 

 
 

 
Fig. 6. Evoluţia cifrei de afaceri a unităţilor locale active 

 

 
Principalele constatări:  
 analizând perioada 2013 – 2018 se observă că după  anul 2013, tendința este 
ascendentă, numărul de firme active începând să crească în toate sectoarele. De asemenea 
cifra de afaceri a continuat să aibă un trend ascendent; 
 serviciile deţin ponderile cele mai importante la numărul de unităţi cca 45% iar comerțul 
deține ponderea la cifra de afaceri cu 29%; 



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 
 

Pagină 26 din 133 

 industria, cu cca. 8,2% din numărul de unităţi, și 25,5% din salariați, contribuie cu cca 
27% la cifra de afaceri şi cca 22,5% la volumul de investiţii brute; 
 construcţiile au crescut ca nr. de unități de la 8,81% la 9,35%, și de asemenea ca cifra 
de afaceri dar numărul de salariaţi s-a menținut (8-11%), ocupând la volumul investiţiilor  cca 
14%; 
 se remarcă faptul că ponderea covârşitoare a unităţilor active este deţinută de 
întreprinderile mici cu până la 9 salariaţi ( 89%), urmate de cele mijlocii (9,1%), în timp ce 
intreprinderile mari şi-au păstrat ponderea în ultimii  doi ani; 
 se remarcă de asemenea creșterea domeniului IT&C care ajunge în 2018 la o pondere 
de 5,75% firme active cu 9,96% salariați și 6,17% cifră de afaceri. 
 

Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 
Perioada 2007-2014 a fost marcată de procesul de integrare în UE. Din această 

perspectivă, firmele din regiune se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa 
internă şi pentru a valorifica oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de 
capital străin vor fi atrase în regiune. Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în 
timp) al preţului relativ scăzut al forţei de muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată 
într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de 
inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, 
design, marketing, tehnici de vânzare adecvate.  

Având în vedere cele de mai sus, concluzionăm că pentru un nivel ridicat de 
competitivitate a economiei locale şi regionale avem nevoie de persoane cu nivel de calificare 
ridicată. Totodată aceste persoane îşi găsesc loc de muncă mai uşor. 

Pregătirea forţei de muncă în domenii cu potenţial competitiv, care au la bază tehnologii 
moderne, este o condiţie pentru atingerea dezideratelor de competitivitate la nivel european şi 
global. 

Cercetarea – dezvoltarea 
Dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare este unul dintre factorii ce potenţează 

competitivitatea. Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă slabe legături cu mediul 
economic, neavând o contribuţie semnificativă la dezvoltarea economică. În viitor, odată cu 
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, a clusterelor industriale şi a clusterelor bazate 
pe cercetare, este necesară accelerarea  procesului de transfer tehnologic.  

Acest element este important pentru IPT, deoarece creează premise pentru continuarea 
pregătirii absolvenților care pot beneficia de rezultatele cercetării și inovării în domeniile  
tehnice la nivel județean. 

 
Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru IPT 
Concluzii din analiza mediului economic 
 În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al  
produsului intern brut pe locuitor şi și-a continuat creșterea reală a PIB în ultimii 9 ani.   
 judeţul Iaşi are în continuare, ca şi în perioadele precedente, cea mai mare contribuţie 
la realizarea produsului intern brut din regiunea Nord - Est, având o pondere de 30,45% şi 
împreună cu judeţele Bacău și Suceava contribuie cca 67% din PIB regional.  
 Serviciile deţin ponderile cele mai importante la numărul de unităţi cca 45% iar comerțul 
deține ponderea la cifra de afaceri cu 29%; 
 Exporturile şi importurile realizate de unităţile economice din judeţul Iaşi, în perioada 
2013 - 2018, au înregistrat, o evoluţie crescătoare iar soldul operațiunilor de comerț 
internațional a devenit pozitiv începând din anul 2013.  
 Pe grupe de produse, în 2017, ponderi mai importante în structura exporturilor şi 
importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (58,5% la export şi 39,5% la 
import), metale comune şi articole din acestea (11,5% la export şi 17,2% la import), produse 

70%- turiști 

romi 

30%-turiști 
străini 
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ale industriei uşoare (11,4% la export şi 9,0% la import) şi produse ale industriei chimice (6,1% 
la export şi 11,2% la import). 
 Din analiza comparativă, rezultă că în județul Iași fondurile alocate sunt în scădere 
începând cu anul 2016, deși județul Iași este avantajat de existența Institutului Naţional de 
Inventică la Iaşi și a unei puternice echipe de cercetare-proiectare-inovare.  
 Capacitatea industrială actuală a judeţului, combinată cu situarea într-o zonă cu 
numeroase resurse naturale şi materii prime, fac din Iaşi un important obiectiv industrial și 
comercial, cu un potenţial dezvoltat pentru viitor. 
 Cele mai importante sectoare industriale ale judeţului sunt industria construcţiilor de 
maşini, industria, alimentară, farmaceutică, metalurgică, textilă, producerea și furnizarea de 
energie electrică, gaze, apă caldă. 
 Zona metropolitană Iaşi poate reprezenta un rezervor de mână de lucru profesională 
specializată. Multe persoane fac naveta în acest spaţiu, contribuind în acest fel şi la aspectul 
comercial al zonei iar nivelul salarizării este scăzut în comparaţie cu media naţională. Evoluţia 
pozitivă a economiei judeţului Iaşi din ultimii ani, creşterea volumului exporturilor, precum şi 
tendinţa de creştere pozitivă a comerţului şi serviciilor demonstrează importanţa judeţului ca 
spaţiu al rutelor comerciale din Vest spre Est şi din Nord spre Sud. 
 Prezenţa locală a investitorilor străini este încă destul de redusă. Relocarea firmelor cu 
capital străin, concentrate în principal în capitală şi regiunile vestice ale ţării (Transilvania şi 
Banat), a atins într-o măsură destul de redusă judeţul Iaşi şi regiunea Nord – Est. Cu toate 
acestea, datorită proximităţii sale cu graniţa Federaţiei Ruse, Regiunea de Nord – Est, al cărei 
motor de dezvoltare este judeţul Iaşi, este considerată de mulţi ca viitoare zonă de dezvoltare 
şi de relocare a firmelor europene.  
 În agricultură se pune accent pe investiţiile în exploataţii agricole care să mărească 
gradul de mecanizare şi să crească productivitatea. 
 Altă direcţie în domeniul agricol este dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice 
care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative. 
 Şi punerea în valoare a sectorului agro-alimentar şi a produselor tradiţionale reprezintă 
un obiectiv al următorilor ani alături de promovarea agriculturii ecologice. 
 Sunt necesare proiecte integrate, de exemplu parcuri agro-industriale cu linii de 
producție şi centre suport pentru afaceri care să mărească eficiența utilizării și valorificării 
produselor agricole. 
 Un element interesant ca perspectivă de dezvoltare este diversificare tipurilor de turism 
care ar putea atrage mai mulți vizitatori. Pe lângă turismul de agrement, turismul de 
evenimente precum și cel de afaceri începe să aibă tot mai multe oportunități 

 

Implicaţii pentru IPT 
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: 

 aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională  
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 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 

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

 diversitatea categoriilor de  agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, 
etc.)   şi de  activităţi producătoare de bunuri şi servicii; 
 asistarea specializatǎ prin tutori a stagiilor de practicǎ; 
 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.  

 Realizarea unor campanii de conștientizare privind beneficiile aduse de formarea 
profesională a adulților promovată de structuri educaționale consacrate cu potenţial ridicat de 
pregătire.  

 

2.1.3 Piaţa muncii 
Principalele obiective 2019 
 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 2014-2020; 
 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 2014-2020, 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 2017-2020 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 servicii; 
 Întărirea dialogului social la toate nivelurile; 
 Folosirea cu maximă eficienţă şi eficacitate a resurselor umane, materiale şi financiare 
ale AJOFM Iaşi. 

 

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;  
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• 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  2018 /  PERSPECTIVE  2019 
 

 2018 a însemnat un an al angajărilor masive în domenii precum IT, producţie sau retail / trendul 

recrutărilor pentru acest segment se va păstra şi în 2019. 
 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 2019. 
 Rata şomajului înregistrat a atins un minim istoric (din 1991) respectiv 3,05% (cu 1,08 
pp mai mică decât rata înregistrată la 31.12.2017) /  în anul 2019 se prognozează o polarizare 
a acesteia în jurul valorii de 3%. 
 Au fost mediate 11.507 contracte de muncă, gradul de ocupare a locurilor de muncă 
vacante fiind de 70% - ţintă asumată de România. 
 
 

 

2.2  Analiza mediului intern 
 

2.2.1 Strategia şcolii 
Strategia şcolii include dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea 

responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi 
financiară.   

 

Datele privind capacitatea instituţională 

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ALE ISJ IAŞI  PENTRU  

ANUL  ŞCOLAR 2019 – 2020 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 
 Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspectiva noului curriculum în 
vederea alfabetizării științifice, a dezvoltării gândirii critice şi a centrării activităţilor pe elevi şi 
nevoile lor educaţionale; 
  Asigurarea calității  procesului didactic ( predare – învăţare – evaluare) din perspectiva 
educaţiei pe tot parcursul vieţii  și prin raportare la politicile educaţionale şi europene; 
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  Monitorizarea implementării noilor programe şcolare la toate nivelurile şi disciplinele de 
învăţământ, precum şi a noilor manuale; 
 Adaptarea ofertei educaţionale la specificul unităţilor de învăţământ şi la nevoile 
educaţionale ale elevilor/copiilor/ comunităţii locale, prin promovarea Curriculum-ului la decizia 
şcolii/ în dezvoltare locală; 
  Dezvoltarea capacităţii unităţilor de învăţământ de monitorizare şi evaluare a calităţii 
serviciilor educaţionale oferite și de planificare strategică (prin Comisia de Evaluare și 
Asigurare a Calității, S.I.I.I.R., Registrul Matricol Unic, Cadrul Național al Calificărilor etc.). 
Crearea unei culturi digitale în procesul de predare - învăţare - evaluare, a leadership-ului şi 
managementului şcolii prin implementarea de sisteme informatice de suport.  
 
II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 
 Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţ la 
educaţie, inclusiv a celor din zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi 
segregare; 
  Sprijinirea unităților de învățământ din medii socio-educaționale defavorizate în 
vederea diminuării situaţiilor de părăsire timpurie a şcolii/ abandonului şcolar şi a riscului de 
analfabetism ştiinţific/ funcțional; 
 Dezvoltarea  învăţământului  tehnic  şi  profesional,  prin  susţinerea parteneriatului  
între  instituţiile  şcolare  şi  mediul  de  afaceri,  explorarea  oportunităţilor oferite de 
învăţământul dual, (Autoritatea Naţională de Formare Profesională Iniţială în Sistemul Dual din 
România); 
  Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică pentru toate categoriile de 
benficiari în vederea asigurării progresului școlar pentru toți elevii cu activităţi specifice şi 
pentru copiii din mediul rural; 
  Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii care provin din medii 
socio-economice defavorizate şi pentru copiii cu cerinţe educaţionale, în contextul educaţiei 
incluzive   
 
III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 
 Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini 
înalte, prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite 
obţinute; 
 Asigurarea condițiilor optime pentru organizarea competițiilor școlare cu respectarea 
regulamentelor specifice și a noului curriculum; 
 Dezvoltarea Centrului de Excelenţă ca instituţie cu personalitate juridică; extinderea 
domeniilor de excelenţă; 
 Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a C.J.R.A.E. şi eficientizarea activităţilor de 
consiliere în raport cu unităţile de învăţământ  
 
IV. Dezvoltarea  autonomiei  unităţilor  de  învăţământ  prin responsabilizarea tuturor 
factorilor educaţionali şi implicarea acestora în aspectele care ţin de viaţa şcolii 
 Dezvoltarea fiecărei şcoli şi a unor oferte educaţionale corelate cu specificul 
comunităţilor locale/regionale şi cu piaţa muncii, în general; 
  Asigurarea  consultanţei  și  sprijinirea  managerilor  unităţilor  de  învăţământ,  în  
vederea dezvoltării instituţionale a şcolilor ca instituţii ale comunităţii; 
  Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea 
locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolilor, cu educaţia, în general; 
formarea reprezentanților autorităților locale pentru asumarea acestor atribuţii; 
 Aplicarea legislaţiei în vigoare din perspectiva unui management proactiv care valorifică 
specificul comunităţii şi prin raportere la politicile educaţionale/naţionale şi europene. 
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V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 
 Evaluarea, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor 
programe școlare și prin echilibrarea raportului dintre abordarea disciplinară şi cea integrată; 
  Sprijinirea  cadrelor  debutante/necalificate  din  mediul rural în procesul  formării  
inițiale  și continue; 
  Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice 
desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional; 
  Implementarea de proiecte și programe educaționale în vederea abilitării curriculare a 
cadrelor didactice, din pespectiva noului curriculum, a educației centrate pe elevși a educaţiei 
pe tot parcursul vieţii; 
  Consolidarea parteneriatului între învăţământul superior şi cel preuniversitar în 
formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică; 
  Colaborarea I.S.J. – C.C.D. şi susţinerea creşterii rolului C.C.D. în formarea continuă, 
ca principal furnizor/ ofertant, în acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice şi cu 
politicile educaţionale naţionale; 
  Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactico-pedagogice şi de specialitate, a colaborării cu 
mediul academic universitar, în scopul realizării de diagnoze, analize şi a elaborării unor 
strategii educaţionale specifice conceptului de şcoală prietenoasă; 
 
 
VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru 
elevi 
 Armonizarea  intereselor  legate  de  dezvoltarea  personală  cu  cele  ale comunităţii 
imediate, locale şi regionale şi cu provocările societăţii actuale; 
  Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul 
competenţelor cheie, al dezvoltării antreprenoriatului / civismului, voluntariatului, 
multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică; 
 Promovarea rolului formativ al Palatului şi al cluburilor copiilor şi elevilor din judeţul Iaşi, 
a dialogului intercultural prin parteneriate cu O.N.G. uri, cu alte instituții partenere, cu mediul 
cultural ieşean; 
   Dezvoltarea  unor  strategii  educaţionale  specifice  în  vederea  diminuării  situaţiilor  
de bullyingapărute în unităţile de învăţământ;  
 
VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 
 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor; 
 Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală  pozitivă  a tuturor 
actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională (implicarea 
comunităţii locale); 
  Accentuarea  rolului  activ  al  şcolii  ca  centru  de  informare  în  domeniul  educaţiei  
şi de  formare a adulţilor/ partenerilor educaţionali  
 
VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 
 Corelarea demersurilor I.S.J. cu politicile M.E.N., în vederea compatibilizării 
învăţământului românesc, cu particularităţile sale, cu învățământul european; 
 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale la 
nivelul unităţilor şcolare; 
  Susţinerea învăţământului particular şi a alternativelor educaţionale, în spiritul 
promovării   diversităţii, competiţiei, pentru individualizarea demersului educaţional; 
 Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene, în contextul modificărilor 
operate prin Programul Erasmus+, POCU, SEE; 
  Dezvoltarea  de  parteneriate  şi  schimburi  de  experienţă  în  zona  transfrontalieră  
cu R. Moldova (Chişinău) şi Ucraina (Cernăuţi); 
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 Încurajarea inovării tehnologice în domeniul educaţiei pentru dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă în acord cu provocările lumii contemporane; 
  Asigurarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a infrastructurii şi echipamentelor, 
inclusiv a  sustenabilităţii, mentenanţei şi suportului TIC 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL 

INTEGRAT 
 Asigurarea  şi promovarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, 

educaţional-terapeutice şi de profesionalizare pentru copiii/elevii cu cerinţe   educaţionale 
speciale 
 Promovarea serviciilor de sprijin şi asistenţă educaţională  pentru toate categoriile de 

copii  
 Dezvoltarea autonomiei instituţiilor/unităţilor de învăţământ special şi special integrat 
 Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământul special 

şi special integrat 
 Promovarea educaţiei nonformale şi informale şi a voluntariatului ca o oportunităţi de 

dezvoltare a competenţelor sociale pentru elevii cu CES 

 Surse de colectare a informaţiilor  
Datele utilizate în elaborarea PAS-ului au fost colectate din următoarele surse: 
►PLAI 
►Anuarul statistic 
►Documente CEAC 
►Planul managerial al şcolii 
►Documente Comisia de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice 
►Documente Comisia de orientare şi consiliere şcolară 

 

OBIECTIVE  GENERALE  ALE  COLEGIULUI  TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI 
 Realizarea unei funcţiei manageriale eficiente printr-o planificare, realizare şi 
monitorizare permanentă, implicând şi Comisia de evaluare a calităţii interne; 
 Îmbunătăţirea comunicării interne între angajaţi, elevi, părinţi; 
 Creşterea calităţii educaţiei printr-o pregătire permanentă a cadrelor didactice şi 
aplicarea metodelor şi mijloacelor moderne de predare, reflectată şi în examenele naţionale; 
 Menţinerea şi îmbogăţirea parteneriatelor existente, demararea unor activităţi 
extracurriculare noi şi diversificate, în contextul politicii educaţionale a şcolii; 
 Stabilirea unei legături cu o instituţie similară din U.E. în vederea realizării unui schimb 
de experienţă la nivelul elevi-profesori; 
 Popularizarea permanentă a activităţilor şcolii prin intermediul noului site. 

 2.2.2 Planul de marketing 
Metodologia privind politicile educaţionale actuale, aşa cum rezultă din aplicarea Legii 

Educaţiei naţionale, nr. 1/2011,  evidenţiază priorităţile cuprinse în  modificările şi completările 
aduse pentru creşterea calităţii serviciile de educaţie.  

În mod direct calitatea activităţilor didactice orientată spre beneficiarii primari ai 
educaţiei presupune îmbunătăţirea rezultatelor şcolare în raport cu particularităţile şi nevoile 
individuale ale elevilor şi comunităţii. 

Colectivul şcolii noastre urmăreşte recuperarea psihomotorie a elevilor cu CES care 
reprezintă fiecare un caz particular ce trebuie abordat diferenţiat astfel încât să se pornească 
de la îmbunătăţirea imaginii de sine şi a locului în societate continuând cu formarea unor 
abilităţi practice la elevi. Activităţile didactice trebuie proiectate astfel încât să se asigure 
răspunsul la întrebările: „ce ştie să facă elevul?”, „la ce poate aplica cunoştinţele dobândite?”, 
„în ce scop trebuie să înveţe şi să-şi formeze abilităţi de execuţie?”, urmărind în primul rând 
calitatea şi nu cantitatea de informaţii însuşite. 

Colectivul de elevi al şcolii noastre se formează din: 
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 preşcolari din care prin Comisia de evaluare şi orientare şcolară sunt repartizaţi 
elevii pentru învăţământul special primar şi gimnazial; 

 absolvenţii claselor a VIII-a – învăţământ special, care în funcţie de rezultatul la 
examenul de capacitate, urmează cursurile învăţământul liceal sau a unor rute de 
profesionalizare; 

 absolvenţii claselor a VIII-a din judeţ care urmează cursurile învăţământului public; 

 adulţii, care sunt cuprinşi la cursurile postliceale sau de reconversie profesională. 

2.2.3 Predarea şi învăţarea 
Promovarea predării şi învăţării centrate pe elev asigură atingerea competenţelor 

profesionale, în concordanţa cu precizările şi direcţiile stabilite la nivel de M.E.C.T.S. şi  I.S.J. 

MECTS

I.S.J.

înv. primar înv. gimnazial înv. liceal

 
Fig. 8.  Interdependenţa şcoală – foruri superioare  

 
 Cooperarea echipei manageriale cu toţi factorii decizional de la nivelul comunităţii 
locale; 
 Asigurarea unui program educativ care să îndeplinească aşteptările beneficiarilor, 
precum şi standardele de calitate; 
 Susţinerea cadrului instruirii formale şi nonformale spre educaţia permanentă; 
 Orientarea şcolii către rezultate în funcţie de nivelul pregătirii; 
 Înţelegerea interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii  implicaţi în oferta de 
educaţie; 
 Aplicarea unor indicatori şi standarde în funcţie de particularităţile  procesului 
educaţional pornind de la „valoarea iniţială” măsurând “valoarea adăugată” şi  evidenţiind 
“valoarea creată”; 
 Luarea în considerare nu numai a nevoilor actuale ale beneficiarilor ci şi a celor viitoare; 
 Stimularea prin pârghii inteligent folosite de echipa managerială a colaborării echipei 
experimentate de profesoripentru eficientizarea demersului didactic; 
 Susţinerea proiectelor de optimizare a relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală; 
 Elaborarea şi aplicarea de proceduri operaţionale prin implicarea profesorilor în 
rezolvarea problemele cu care se confruntă elevii; 
 Proiectarea didactică bazată prin utilizarea  metode adecvate de predare - învăţare 
centrată pe elev.Elevii cu CES beneficiază de programe adaptate conform cerinţelor specifice; 
 Încurajarea relaţiei profesor-elev – părinte  prin colaborăre, încredere şi respectului 
reciproc astfel, elevii să nu se simtă "controlaţi", ci sprijiniţi atât de şcoală cât şi de familie; 
 asigurarea unui nivel adaptat de flexibilitate a colectivului didactic şi nedidactic pentru 
rezolvarea pozitivă a problemelor impuse de particularităţile elevilor.  

Pentru eficientizarea progresului şcolar al elevilor cu cerinţe speciale, s-au 
stabilit:  
OBIECTIVE:  
 individualizarea sarcinilor şi a situaţiilor de învăţare în funcţie de nevoile identificate şi 

particularităţile elevilor; 
 dezvoltarea capacităţii elevilor de a învăţa din experienţă şi din practică; 
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 prezentarea produselor activităţii elevilor în şcoală şi la nivelul comunităţii; 
 elaborarea şi realizarea unor activităţi în domeniul educativ recuperator-compensator; 
  conştientizarea faptului că activităţile educative conduse de învăţător-educator sunt o 

continuare a activităţilor de predare-învăţare din programul de dimineaţă al şcolii speciale;  
FINALITĂŢI: 
 exitenţa unui sistem unitar de activităţi de predare-învăţare şi educative, pentru a 

favoriza dezvoltarea armonioasă a copilului/elevului cu deficienţe;  
 consolidarea unor comportamente normale pe care elevii noştri trebuie să le manifeste 

în societate; 
  diseminarea informaţiei privind specificul şi particularităţile educaţiei speciale în şcoala;  
 schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii privind statutul, rolul şi locul 

învăţământului special în sistemul de învaţământ românesc; 
 implicarea părinţilor în demersul de aplicare a politicilor educaţionale astfel încât să 

contribuie la formarea tinerilor. 

MECTS

I.S.J.

Şcoală

Elevi & 

Profesori
A.J.O.F.M.

PărinţiC.L.D.P.S.

Parteneri 

sociali : 

sindicate şi 

agenţi 

economici

Autoritatea 

locală

 
 

Fig. 9.  Relaţia de colaborare între şcoală şi factorii de influenţă 

 

2.2.4  Materiale şi resurse didactice 
 Conform analizei efectuate şcoala dispune de spaţii (săli de clasă, ateliere, laboratoare, 

cabinete, sală de sport, spaţiu pentru activităţi ludice şi sportive) a căror suprafaţă este28898 
m2. (anexe, 22, 23, 24). 

 Şcoala dispune de echipamente,  mobilier, birotică, aparate şi ustensile în valoare de  
961.974 RON (anexe, 19). 

 Pentru asigurarea condiţiilor unui învăţământ modern şcoala oferă: 

 2 cabinete de informatică, completate şi modernizate, care nu sunt încă suficiente; 
 reţea de internet în majoritatea cabinetelor şi birourilor;  
 bibliotecă  în continuă dotare cu beletristică şi manuale şcolare;  (anexe, 25). 
 ateliere pentru instruirea practică: 

3 ateliere pentru confecţii îmbrăcăminte;1 atelier pentru specialitatea alimentaţie publică; 1 
atelier de cosmetică; 3 ateliere de frizerie – coafură – manichiură – pedichiură 

 laboratoare de fizică, chimie şi biologie; 
 sală multimedia 
 sală pentru arhivă;  
 săli de clasă dotate cu mobilier nou; 
 cabinet nou de kinetoterapie dotat cu aparatură modernă; 
 cabinet de psihologie şi de logopedie dotate corespunzător; 
 cabinet medical pentru servicii de primă urgenţă; 
 sală de sport modernizată; 
 piscină. 
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Probleme întâmpinate  
 Nu există soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor din Planul cadru; 
 Deşi a crescut numărul de calculatoare nu este încă asigurat accesului fiecărui elev; 
 Lipsa manualelor şi anexelor aprobate pentru învăţământul post obligatoriu- ciclul 
superior al liceului, în special pentru disciplinele tehnice. 
 Reticienţa unor cadre didactice faţă de utilizarea/aplicarea în demersul didactic a 
metodelor activ-participative de predare-învăţare, adecvarea evaluării la nevoile elevului; 
 Fonduri insuficiente pentru amenajarea atelierelor şi cabinetelor tehnice la standarde 
europene.  
 Uzura morală şi fizică a dotărilor, cabinetelor tehnice şi atelierelor din şcoală. 
  Inexistenţa unor mijloace de învăţământ în cantitate şi de calitate corespunzătoare 
  Lipsa dotării cu materiale didactice moderne a cabinetelor şi laboratoarelor. 

 

 

2.2.5  Rezultatele elevilor 
Comparativ cu anii anteriori se observă că există interes pentru obţinerea de 

rezultate pozitive prin participarea elevilor la examene, concursuri şcolare sau extraşcolare, 
simpozioane sau alte activităţi:   

 Rata de promovare la învăţământul primar şi gimnazial învăţământ special 
(anexa 10.5.1), la liceu (anexa 10.5.3, 10.5.4, 10.5) 

 Rata de succes la examene şcolare: 
- testare naţională; 
- certificare a competenţelor (anexe 10.6.2 şi 10.6.3); 
- bacalaureat (anexe 10.6.1) 

 Inserţia socio – profesională a absolvenţilor (anexe 10.8.1, 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4, 
10.8.5, 10.8.6); 

 Participări la concursuri, olimpiade şcolare şi simpozioane (anexe 16) 

 

POPULAŢIA ŞCOLARĂ /NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
În anul şcolar 2019-2020  sunt înscrişi 702 elevi la cursurile de zi (256 elevi învăţământ 
special şi 446 elevi învăţământ de masă), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost constituite 43 colectivele de elevi (27 clase învăţământ special şi 16 clase 
învăţământ masă) conform normelor în vigoare. În anul şcolar 2019/ 2020 au fost înscrişi un 
număr de 702 elevi, din care: 256 elevi învăţământ special şi 446 elevi la învăţământ public, 
repartizaţi astfel: 

256
36%

446
64%

ELEVI ÎNSCRIȘI LA CURSURILE DE ZI

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ
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În funcţie de nivelul de învăţământ, la sfârşitul anului şcolar 2019 – 2020, elevii înscrişi la 
Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi: 
 

NIVEL ÎNVĂŢĂMÂNT NR. CLASE NR. ELEVI 

primar 9 67 

gimnazial 11 107 

Profesional şi tehnic 23 528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 11.  niveluri de învăţământ  

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar curent: 

Nivel de învăţământ  Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Primar 

(înv. sp.), 

din care  

cl. 

pregătitoare 

1 7 zi româna 

cl. I 2 11 zi româna 

cl. a II-a 2 11 zi româna 

cl. a III-a 2 18 zi româna 

cl. a IV-a 2 20 zi româna 

Total  9 67   

Gimnaziu 

(înv. sp.), 

din care 

cl. a V-a 2 22 zi româna 

cl. aVI-a 3 31 zi româna 

cl. a VII-a 3 23 zi româna 

cl. a VIII-a 3 31 zi româna 

Total 11 107   

27

16

NR. CLASE 

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ

256

446

NR. ELEVI

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ

9

11

23

NR. CLASE

primar

gimnazial

Profesional şi tehnic

67

107

528

NR. ELEVI

primar

gimnazial

Profesional şi tehnic
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Liceal 

(înv. sp.) 

(ciclul inferior), 

din care  

cl. a  IX-a 1 14 zi româna 

cl. a  X-a 1 10 zi româna 

Total 2 24   

Liceal 

(înv. sp.) 
 (ciclul superior), 

din care 

cl. a  XI-a 1 12 zi româna 

cl. a  XII-a 1 13 zi româna 

cl. a  XIII-a     

Total  2 25   

Profesional 

(înv. sp.),  

din care  

an I 1 11 zi româna 

an II 1 11 zi româna 

an III 1 11 zi româna 

Total  3 33   

Total  

(înv. sp.) 

 27 256   

Liceal (înv. masă) 

(ciclul inferior), 

din care  

 

cl. a  IX-a 

 

3 

 

87 

 

zi 

 

româna 

cl. a  X-a 3 86 zi româna 

Total 6 173   

Liceal (înv. masă),  

 (ciclul superior), 

din care 

cl. a  XI-a 2 60 zi româna 

cl. a  XII-a 2 62 zi româna 

Total  4 122   

Profesional  

(înv. masă),  

din care  

an I 1 34 zi româna 

an II 2 48 zi româna 

an III 2 49 zi româna 

Total  5 131   

Postliceal (înv. masă), 

din care 

an I   zi româna 

an II 1 20 zi româna 

Total  1 20   

Total(înv. masă)  16 446   

Total general  43 702   
 

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare 

profesională (se va completa  pentru fiecare nivel de învăţământ, specializare /calificare profesională 

în parte): 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  

  Tehnologică Servicii Tehnician în activități 

economice 

a IX-a 2 43 

    Coafor stilist a IX-a 1 29 

    Tehnician în gastronomie a IX-a 1 29 

    Tehnician în activități 

economice 

a X-a 2 40 

    Tehnician în gastronomie a X-a 1 28 

    Coafor stilist a X-a 1 28 

    Coafor stilist a XI-a 1 31 

    Tehnician în gastronomie a XI-a 2 41 

    Tehnician în activități 

economice 

a XII-a 1 13 

    Coafor stilist a XII-a 1 33 

    Tehnician în gastronomie a XII-a 1 29 
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2.  Profesional  

    Confecționer produse textile an I 1 11 

    Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

an I 1 34 

    Confecționer produse textile an II 2 31 

    Ospătar (chelner, vânzător în 

unități de alimentație) 

an II 1 28 

    Confecționer produse textile an III 1 21 

    Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

an III 2 39 

3. Postliceal 

    Stilist an I   

    Cosmetician  an II 1 20 

 

Se observă la situaţia pierderilor pe cohortă că procentul variază în limite foarte mici 
pentru perioada 2014 -2018 (anexe 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5). 
 

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, 
specializare / calificare profesională 

 

 LICEU  TEHNOLOGIC 
Profil / Domeniu Denumire specializare / calificare profesională Număr clase Număr elevi 

SERVICII Economic / Tehnician în activități economice 5 96 

Turism şi alimentaţie / Tehnician în gastronomie 5 127 

Estetica şi igiena corpului omenesc / Coafor stilist 4 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ŞCOALA PROFESIONALĂ 
 

Profil / Domeniu Denumire specializare / calificare profesională Număr clase Număr elevi 

SERVICII Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1 28 

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 2 73 

TEHNIC Confecţionerproduse textile 4 63 

 

5

5

4

NR. CLASE LICEU TEHNOLOGIC

Economic / Tehnician în 

activități economice

Turism şi alimentaţie / 

Tehnician în gastronomie

Estetica şi igiena corpului 

omenesc / Coafor stilist

96

127

121

NR. ELEVI LICEU TEHNOLOGIC

Economic / Tehnician în 

activități economice

Turism şi alimentaţie / 

Tehnician în gastronomie

Estetica şi igiena corpului 

omenesc / Coafor stilist
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 ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 
Profil / Domeniu Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase Număr elevi 

ESTETICA ŞI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

Stilist   

Cosmetician  1 20 

 

2.2.6  Consilierea şi orientarea oferită elevilor 
Consilierea şi orientare profesională a elevilor are drept scop:  

 informarea elevilor cu privire la carieră; 
 identificarea nevoilor de consiliere privind cariera la nivelul claselor terminale; 

Activităţi desfăşurate:  

 cunoaşterea atitudinilor elevilor faţă de sine precum şi intenţiile acestora de viitor; 

 identificarea nevoile de informare şi consiliere privind cariera la nivelul populaţiei 
şcolare din clasele terminale, aplicare de chestionare, focus grup; 

 implicarea tuturor factorilor responsabili  prin întâlniri între familii, profesori şi elevi 
pentru o orientare şcolară flexibilă şi eficientă; 

  aplicare de teste şi chestionare în fazele iniţiale şi în fazele de evaluare; 
Valorificarea este evidenţiată prin: 

 inserţie socio-profesională adaptată la condiţiile actuale ale  economiei  
  Oferirea de noi perspective şi alternative 

Resurse adecvate  
Cabinet psihologic asigură şi activităţi de consiliere şi orientare profesională.Cadre 

didactice cu pregătire de specialitate în cadrul cursurilor de orientare şi consiliere şcolară 
organizate de CCD Iaşi.(anexe 13.1, 13.2) 

1

24

NR. CLASE ŞCOALA PROFESIONALĂ 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alimentație

Frizer-coafor-

manichiurist-

pedichiurist

Confecţioner produse 

textile

28

73

63

NR. ELEVI ŞCOALA PROFESIONALĂ 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alimentație

Frizer-coafor-

manichiurist-

pedichiurist

Confecţioner produse 

textile

20

NR. ELEVI ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

Stilist

Cosmetician 
1

NR. CLASE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

Stilist

Cosmetician 
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Situaţiile în care tinerii au probleme, cresc foarte rapid, obligând societatea să caute şi să 
găsească soluţii; factorii care dezvoltă aceste probleme trebuie luaţi foarte în serios în atenţie, 
ei vor marca exprimarea obiectivelor consilierii.  

Pe de altă parte, această realitate este şi o sursă de conflict între părinţi şi copii, profesori 
sau consilieri şcolari, în cazul în care copilul are o altă opţiune sau este sfătuit să abordeze o 
altă filieră şcolară decât cea spre care aspiră adulţii. Implicarea membrilor comunităţii în 
consilierea şcolară se poate dovedi benefică pentru viitorii absolvenţi ai anumitor trepte de 
şcolarizare.  

2.2.7  Calificări şi curriculum 
Pentru anul şcolar 2019 - 2020 s-a realizat un plan de şcolarizare care, în urma unei analize 
de marketing, a avut ca obiective: 

• Identificarea opţiunilor elevilor de la gimnaziu pentru specializările din învăţământul 
liceal; 

• Identificarea cerinţelor agenţilor economici din zonă şi a tendinţelor locale de 
dezvoltare pe diferite domenii economice ce urmează să fie cuprinse în CDL-uri; 

• Corelarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţii muncii; 
• Conştientizarea elevilor şi a părinţilor asupra serviciile şi produsele oferite de şcoală; 
• Susţinerea absolvenţilor pentru inserţia pe piaţa muncii, prin programe adecvate; 
• Proiectarea Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016 – 2017 avându-se  în 

vedere gradul de adaptare la nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local şi 
prevederile PLAI şi PRAI. S-au luat în considerare şi  sugestiile agenţilor economici parteneri, 
astfel încât calificările obţinute de elevi să le permită o inserţie profesională rapidă.  

Evaluarea externă 

În perioada 11– 12.04.2019 s-a desfășurat vizita de evaluare externă de către  A.R.A.C.I.P. 
în vederea autorizării de noi calificări: 
Niveluri, specializări, calificări profesionale evaluate: 
Învăţământ  liceal Nivel 4 (cf. HG nr. 919/2013) 

 Comerț– Tehnician în activități de comerț 
 Turism și alimentație  - Tehnician în activități de turism 

- Organizator banqueting 
ProfesionalNivel 3 (cf. HG nr. 918/2013) 

 Comerț -      Recepționer – distribuitor 
- Comerciant – vânzător 

 Turism și alimentație – Lucrător hotelier 
- Cofetar – patiser 

Activitățile desfășurate de către ARACIP au fost:  
- Vizitarea tuturor spațiilor colegiului; 
- Interviu cu directorii și cu membrii Consiliului de Administrație; 
- Interviu cu reprezentanții, ai agenților economici la care se va desfășura practica 
elevilor, cu reprezentanții CJ și al CL/ al primarului; 
- Interviu cu membrii CEAC, cu responsabilii comisiilor de lucru, cu administratorul 
financiar, cu cadrele didactice; 
- Consultarea documentelor solicitate, analiza dovezilor care probează îndeplinirea 
descriptorilor conform legislației în vigoare și colectarea informațiilor necesare completării 
Raportului de evaluare externă; 
- Identificarea descriptorilor îndepliniți; 

În timpul evaluării a fost verificată respectarea cerințelor dinStanderdele de autorizare 
aprobate prin HG nr. 21/ 2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare de funcționare 
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar precum și a standardelor de acreditare și 
de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar. 
În urma evaluării externe s-a stabilit îndeplinirea standardelor minimale corespunzătoare celor 
43 de indicatori. 
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În baza Hotărârii ARACIP nr. 10/ 04.04.2019 au fost autorizate toate cele 7 noi calificări 
propuse 

 
1. Trunchiul comun 

Însuşirea la nivel maximal a cunoştinţelor cerute de programele şcolare şi îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute de acestea trebuie să constituie preocuparea primordială a întregului 
colectiv didactic. 

Fiecare catedră (comisie metodică) va întocmi anual şi semestrial programe concrete 
care să asigure dobândirea cunoştinţelor şi capacităţilor necesare prin: 
- ore de consultaţii (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectul programelor de 
examen); 
- elaborarea de materiale auxiliare (ghiduri de pregătire, culegeri de subiecte propuse); 
- simulări de examene; 
Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculară au în vedere următoarele direcţii: 
 afectarea numărului de ore pentru temele din programele de învăţământ prevăzute de 

trunchiul comun în funcţie de necesarul impus; 
 curriculum-ul la decizia şcolii va propune elevilor ore de aprofundare sau extindere la 

disciplinele care constituie probe de examen; 
 la clasele a Xl-a şi a XII-a, elevii şi părinţii vor fi informaţi lunar asupra stadiului pregătirii 

lor pentru examenul de bacalaureat; 
 stimularea creşterii responsabilităţii şcolii şi a elevului pentru calitatea şi finalitatea 

procesului educativ; 
 asigurarea finalităţii curriculum-ului prin formarea unui absolvent autonom, activ, 

competent, motivat, capabil de opţiune şi decizie; 
2. Curriculum-ul la decizia şcolii 

Din punct de vedere al politicii educaţionale a unităţii şcolare prin curriculumul la decizia 
unităţii şcolare se stimulează promovarea acelor valori şi practici sociale care să asigure 
individualizarea personalităţii instituţiei la nivel local, regional şi naţional şi să asigure succesul 
absolvenţilor săi. 

Dezvoltarea curriculară trebuie să promoveze deschiderea interdisciplinară şi 
proiectarea centrată pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi "construirea" 
lui ca un răspuns la nevoile concrete ale comunităţii. 

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun: 
 elaborarea proiectului clasei (valabil pe 4 ani) pentru clasele a IX-a, în care se 

conturează perspectiva disciplinelor opţionale în funcţie de filieră/profil/ specializare; 
 oferta globală de cursuri opţionale va cuprinde dublul numărului de ore faţă de 

posibilitatea de opţiune a elevilor; 
 proiectarea ofertei disciplinelor opţionale ca "un tot unitar”; 
 proiectarea disciplinelor opţionale în funcţie de structura ofertei educaţionale, de 

resursele existente (materiale şi umane) şi de ţintele strategice pe termen scurt şi mediu; 
 proiectarea ofertei curriculare implică întreg colectivul didactic; 
 predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive uzându-se de strategii didactice noi şi 

de metode de evaluare performante; 
 informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale; 
 dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circulaţie internaţională se asigură 

prin studiul a doua limbi străine la clasele de liceu; 
 formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin 

asigurarea cunoştinţelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a Internetului; 
 adaptarea permanentă a ofertei curriculare la nevoile de educaţie şi calificare resimţite 

la un moment dat şi compatibilizarea cu practicile sistemelor de învăţământ europene; 
 transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşi 

nivel din ţară şi din străinătate; 
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Modul de întocmire a Curriculum în dezvoltare (C.D.L.) răspunde nevoii de racordare a 
ofertei educaţionale la  solicitările agenţilor economici privind pregătirea profesională. Lista 
disciplinelor şcolare opţionale este detaliată (în anexe 21.1 şi 21.2). 

3.  Exigenţele calificărilor oferite 
Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este aceea de 

creştere a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale. 
Exigenţele se vor concretiza prin:  

 Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, 
economică şi socială, la nivel local, regional şi naţional, precum şi la nevoile de dezvoltare 
personală şi profesională a elevilor din învăţământul public şi a celor cu CES. 

  Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a şcolii; 
 Aplicarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a competenţelor; 
 Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin 

învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socio –
profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă.  

 

2.2.8  Resurse fizice şi umane 
Colegiul Tehnic “Ion Holban” dispune de 47 de calculatoare şi 15 laptop-uri.  Dintre 

acestea 76% sunt de  ultimă generaţie şi legate în reţea şi conectate la Internet on line prin 
cablu optic. Gradul de utilizare a calculatoarelor este de: 23 elevi la un calculator.  

Echipamentele multimedia (video, retroproiector, Tv) sunt insuficiente. Cabinetele de 
specialitate (textile, estetică şi alimentaţie) nu dispun în totalitate, de dotare corespunzătoare 
cerinţelor actuale. 

Biblioteca şcolii dispune de un fond de carte ce satisface cerinţele elevilor.  
Numărul de posturi aprobat pentru anul şcolar 2019-2020 şi structura personalului în 

funcţie de categorie şi nivel de pregătire se prezintă astfel:În anul şcolar 2019 – 2020 la nivelul 
sistemului de învăţământ special şi public activează 107 cadre didactice, din care 78 titulari şi 
29 suplinitori.  
 

 Număr total titulari suplinitori 

profesor psihopedagog                 4 3 1 

profesor de educaţie specială         9 6 3 

profesor de alte specialităţi 59 42 17 

învăţător 5 5  

învăţător-educator 2 2  

profesor-educator 12 10 2 

profesor kinetoterapeut 5 2 3 

maistru-instructor 9 6 3 
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PERSONAL AUXILIAR :  14 
PERSONAL NEDIDACTIC: 17 

 
Distribuţia pe grade a cadrelor didactice angajate 

Număr cadre didactice cu doctorat 9  

Număr cadre didactice cu gradul I 57  

Număr cadre didactice cu gradul II 13  

Număr cadre didactice cu definitivat 19  

Număr cadre didactice fără definitivat 9  

Număr personal didactic necalificat -  

 

Personal didactic   

Personal didactic angajat: total primar gimnazial liceal postliceal 

- cadre didactice titulare 78 7 25 40 6 

- cadre didactice suplinitoare / cu norma de 

bază în unitatea de învăţământ 

29 0 11 17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Personalul nedidactic şi didactic auxiliar reprezintă o componentă adiacentă, dar 

absolutnecesară a procesului instructiv-educativ, contribuind la desfăşurarea optimă a 
activităţilor dincadrul şcolii şi având competenţele necesare, specifice postului pe care le 
îmbunătăţesc continuu,cu spirit de implicare şi responsabilitate. 
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 Personalul didactic auxiliar – Total: 14 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

Funcţia Număr posturi Calificarea  (DA sau NU) 

secretar 3 DA 

asistent social 1 DA 

Informatician 1 DA 

Operator PC 1 DA 

Administrator financiar patrimoniu 2 DA 

Administrator financiar contabil 2 DA 

Bibliotecar 2 DA 

Medic 1 DA 

Asistent medical 1 DA 
 

 
Fig. 16 

 

 Personalul nedidactic (administrativ)  

Total personal nedidacticangajat: 17     

 Distribuţiapersonaluluinedidacticangajat, înfuncţie de calificări: 

 

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 

îngrijitori 8 DA 

muncitori 4 DA 

şofer  2 DA 

portari 2 DA 

magaziner 1 DA 

 

Aspecte pozitive 
 interes crescând pentru participarea la cursuri de formare; 
 concordanţa dintre tematica de perfecţionare propusă de CCD şi nevoile de 
autoinstruire prin informare continuă; 
 existenţa unei oferte de formare continuă atât pentru cadrele didactice de la 
învăţământul public cât şi pentru cele de la învăţământul special; 
 proiectarea, organizarea şi derularea de acţiuni la nivel de cerc pedagogic pentru 
diseminarea noutăţilor; 
 existenţa unui număr mare de cadre didactice cu doctorat, grade didactice I şi II şi 
definitivat: 
 interesul cadrelor didactice debutante de a participa la cursuri de formare organizate de 
CCD şi ISJ Iaşi 
 participarea cadrelor didactice cu referate la simpozioane judeţene, naţionale, 
internaţionale. 
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Aspectele care au nevoie de îmbunătăţire 
 folosirea simplistă a metodelor de evaluare însuşite la cursurile de formare; 
 insuficienta particularizare a metodelor de predare - învăţare la nevoile speciale ale 
elevilor cu CES; 
 utilizarea încă redusă a calculatorului şi internetului pentru informarea şi formarea 
elevilor, chiar dacă majoritatea cadrelor didactice au participat la cursuri de PC; 
 inerţia la schimbare a factorului uman implicat în procesul de reformă educaţională; 
 

2.2.9 Parteneriate şi colaborare 
Şcoala noastră este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar nu 

poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care 
funcţionează 

Şcoala funcţionează într-un context social larg, complex alcătuit din societatea globală 
în cadrul căreiaparteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale la 
nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse externe pentru rezolvarea problemelor 
comunitare. 

Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate se bazează pe principiul 
complementarităţii serviciilor sociale oferite de către diversele organizaţii care activează în 
comunitate. 
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FUNDAŢIA 

ROPAR
FUNDAŢIA 
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Fig. 17. Distribuţia factorilor de sprijin ai şcolii 

 

Parteneriatele la nivel de şcoală sunt focalizare pe: 
 identificarea punctelor comune în valorile transmise de către şcoală şi comunitate 
  întrepătrunderea celor trei forme principale ale educaţiei: formală, nonformală şi 

informală; 
 transmiterea de  cunoştinţe, dezvoltarea de abilităţi, norme şi valori recunoscute,  
 identificarea  finalităţilor în  educaţie (scopuri şi obiective), a conţinuturilor  disciplinelor, 

modului de organizare al sistemului de educaţie  
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COLEGIUL TEHNIC 
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Primăria
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alimentaţie 
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- S.C. „MVA ENEA” COTNARI
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- S.C. TATIANA STYLE S.R.L

- S.C.  MAVIOV S.R.L.

- I.I. BURLACU IONELA MARIANA 

- S.C. ALFA STIL S.R.L

-   SC  TALI & ANA SRL

- SC GALA AGENCY SRL

S.C. IASICONF S.R.L.

SC MICHAEL COM SRL

 
Fig.18. Relaţia şcoală comunitate  

 
 
Interesul pentru proiectele în derulare şi pentru iniţierea de noi parteneriate se 

concretizează în acţiunile şi activităţile desfăşurate de profesori şi elevi. (anexe 14) 
Relaţiile cu familiile elevilor  

Abordarea relaţiei dintre şcoală şi familie presupuneîn şcoala noastră: 

 acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, absenteismului şi 
insuccesului şcolar; 

 informarea periodică a părinţilor de către diriginţi referitor la elevi; 
 o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor; 
 identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor; 
 cooperarea să ia forme diverse pentru a răspunde nevoilor şi disponibilităţilor părinţilor. 

Programele desfăşurate de şcoala noastră vizează: 

 cunoaşterea opiniei părinţilor cu privire la activităţile oferite 
 accesibilizarea criteriile de evaluare utilizate la şcoală 
 informarea cu privire la programe şi progresul copilului lor 
 conştientizarea de către părinţi a dificultăţilor copilului 
 restituirea prestigiul educaţiei familiale  
 depăşirea indiferenţei, opoziţiei părinţilor sau lipsei de responsabilitate 
 considerarea părinţilor ca parteneri în educaţia copilului 
 conştientizarea de către părinţi a importanţei atitudinii pentru reuşita şcolară a copilului  
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Fig.19.  Schema comunicării între şcoală şi partenerii educaţionali şi economici 
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Relaţii cu agenţii economici  

 Parteneriatul şcoală – agenţi economici acesta are efecte pe termen lung, în 
funcţie de forma pe care o îmbracă astfel: o mai bună corelaţie dintre oferta şi cererea pe piaţa 
muncii, integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni, 
transmiterea unor valori precum responsabilitatea, respectul pentru muncă şi valorile produse 
de către aceasta. 

Concret, şcoala şi agenţii economici pot colabora prin: 
 asigurarea de spaţii şi dotări necesare efectuării practicii în cadrul unităţilor economice, 

acest lucru ducând la formarea deprinderilor profesionale ale elevilor; 
 angajarea absolvenţilor; 
 organizarea de stagii de învăţare, de întâlniri cu persoane din structura de management 

a companiilor, modele de succes profesional; 
 realizarea, în partenerait, a unor planuri de dezvoltare a resurselor umane; 
 participarea la târguri de locuri de muncă pentru absolvenţi; 

Relaţiile cu autorităţi şi instituţii locale  

Se concretizează prin activităţi care urmăresc: 

 complementaritatea serviciilor oferite copiilor şi familiilor acestora; 
 crearea unei reţele de servicii care să răspundă nevoilor reale; 
 dezvoltarea profesională a celor implicaţi; 
 satisfacţia beneficiarilor: elevi, părinţi, comunitatea în ansamblu. 

● Parteneriatului social cu mediul de afaceri şi comunitatea localăsusţinut de către 
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea  Profesională  
Iaşi. 

● Parteneriate: 
- creează condiţii superioare de prezentării ofertelor de formare continuă şi a 

identificării nevoilor de resurse umane ale agenţilor economici.  
- cuprinde şi alte direcţii de colaborare: consiliere şi orientare, inserţia şi 

monitorizarea absolvenţilor. 
● Colaborarea cu Poliţia Iaşi a permis asigurarea unui nivel relativ ridicat al 
disciplinei (nu există abateri disciplinare grave ) şi a unui mediu securizant. 

Relaţii cu alte instituţii de învaţământ şi organizaţii de formare  

Un număr însemnat de cadre didactice ale şcolii noastre au beneficiat de formările continue 
organizate de către Casa Corpului Didactic. 

Principalii parteneri din învăţământul superior Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi “ 
Iaşi, Facultatea Textile – Pielarie şi Management industrial, Universitatea “Al. I. Cuza” – 
Facultatea de  Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, 
Universitatea "P.Andrei ” şi Universitatea de Agronomie I.Ionescu de la Brad ” . 
 La nivelul oraşului există un consiliu şcolar din care fac parte reprezentanţi ai tuturor 
liceelor şi care a elaborat un plan de măsuri pentru îmbunătăţirea colaborării între şcoli.  

Parteneriate externe  

Experienţa acumulată pe parcursul derulării parteneriatelor externe, a evidenţiat câteva 
exemple de bune practici care se pot pot folosi ca sursă de inspiraţie pentru noi proiecte, noi 
ţinte de atins şi noi activităţi. Ca efecte pozitive uşor de remarcat menţionăm că parteneriatele 
externe: 
 Sprijină instituţiile, organizaţiile şi persoanele în a-şi dezvolta capacităţile şi 

competenţele, 
 Încurajează şi sprijină crearea de reţele, schimbul de experienţă, de bune practici şi 

know-how, 
 Formează şi schimbă atitudini şi mentalităţi, 



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 
 

Pagină 48 din 133 

 Adoptă şi promovează valorile europene şi integrează valorile româneşti în context 
european, 

 Promovează o cultură a excelenţei 

 

2.3. Analiza SWOT 
Ca tehnică managerială pentru realizarea diagnozei mediului intern s-a utilizat analiza 

SWOT (de identificare a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor). 
Sursele de informare consultate au fost rezultatele la examene – concursuri şcolare, 
bacalaureat, rezultatele la concursuri şi activităţi extraşcolare, planul de activitate al unităţii 
şcolare, situaţia elevilor după absolvire, analiza obiectelor opţionale din CDŞ, scheme orare 
ale liceului, orarul activităţilor extracurriculare, proiectele disciplinelor din CDŞ, discuţii cu 
elevii, părinţii. Analiza SWOT pe cele patru domenii funcţionale:  

2.3.1. Curriculum 
PUNCTE TARI 

 Recunoaşterea şcolii ca furnizor de 
servicii educaţionale de calitate; 

 Autorizarea provizorie pentru noi 
calificări: 
 nivel 4: Tehnician în activităţi de 

comerţ, Tehnician în turism şi 
Organizator banqueting 

 nivel 3: Recepţioner – distribuitor, 
Comerciant – vânzător, Lucrător 
hotelier şi Cofetar – patiser. 

 Proiectarea și implementarea unei 
oferte educaționale în acord cu nevoile 
mediului extern; 

 Competențele dobândite de elevi le 
permite accesul pe piața europeană a muncii; 

 Proiectarea activităţilor didactice de 
predare - învăţare conform cerinţelor actuale;  

 Parcurgerea integrală a programei de 
către profesori la oricare disciplina şcolară;  

 Utilizarea optimă a metodelor de 
predare-învăţare centrate pe elev; 

 Utilizarea de metode pentru a promova 
egalitatea şanselor  

 Propunerea măsurilor  de recuperare şi 
ameliorare a situaţiei şcolare a elevilor cu 
rezultate slabe la învăţătură 

 Participarea la Proiecte ERASMUS +, 
KA1, VET, KA2 

 Disciplinele opţionalesunt în 
concordanţă cu aşteptările părinţilor, elevilor 
sau agenţilor economici;  

 Existenţa unei program suplimentar de 
pregătire a elevilor  

PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui număr mare de elevi 
mediocri şi slab pregătiţi repartizaţi 
computerizat.  

 Rezultate slabe la testele predictive, 
ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă 

 Neatingerea standardelor de 
performanţă în parcurgerea materiei; 

 Număr redus de elevi cu performanțe 
școlare deosebite raportat la numărul total de 
elevi 

 Programele şcolare rigide permit prea 
puţin tratarea individuală a elevilor, după 
nevoile fiecăruia 

 Dificultatea în implementarea 
programelor de pregătire suplimentară a 
elevilor cauzele fiind orarul încărcat al 
acestora, elevii navetiști, etc.; 

 Motivația scăzută pentru învățare 
precum și lipsa de interes pentru pregătirea 
profesională, cauza principală fiind migrația în 
străinătate, nivelul veniturilor, etc. 

 Catalogul de comandă a manualelor 
şcolare nu cuprinde şi disciplinele de 
specialitate aferente domeniilor de pregătire 
Turism şi alimentaţie, Economic; 

OPORTUNITĂŢI 
 Existenţa la nivel naţional a planurilor 
cadru şi a programelor şcolare pentru toate 
disciplinele obligatorii; 

AMENINŢĂRI 

 Lipsa manualelor şi anexelor aprobate 
pentru învăţământul post obligatoriu- ciclul 
superior al liceului, în special pentru 
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 Dotarea unui număr de 10 
clase/cabinete/ateriere cu videoproiector şi 
ecran aferent 
 Existenţa manualelor şcolare pentru 
elevii învăţământului obligatoriu; 
  Cabinetele de informatică sunt legate 
la INTERNET  
 Consilierea psihopedagogică a elevilor 
aflaţi în dificultate; 
 Existenţa unui număr corespunzător de 
agenţi economici din zonă care au semnat 
contracte de practică cu şcoala; 
 Desfăşurarea orelor de specialitate în 
cabinete şi laboratoare 
 Participarea şcolii la un număr crescând 
de programe şi proiecte europene și 
mondiale (ERASMUS +, Ecoșcoala) 

disciplinele tehnice.  

 Discontinuitatea politicilor educaţionale; 

 Avalanşa schimbărilor legislative; 

 Nerecuperarea deficienţelor de 
pregătire iniţială a unor elevi care scad nivelul 
de pregătire al clasei  

 Insuficienta adaptare a unora dintre 
cadrele didactice la noile cerinţe de formare a 
educabililor; 

 Supraîncărcarea cu informaţie a 
elevilor în detrimentul realizării de ore care să 
le faciliteze creativitatea şi capacitatea de 
comunicare 

 

 

2.3.2. Resurse umane 

PUNCTE TARI 
 Existenţa unui număr mare de cadre 

didactice caracterizate prin profesionalism 
dovedit prin rezultatele obţinute atât în 
activitatea curentă cât şi în activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare.  

 Personalul didactic este în proporţie 
100% calificat.  

 Existenţa unui număr mare de 
specialişti pentru toate domeniile în care sunt 
pregătiţi elevii.  

 Metodişti, profesori cu gradaţie de 
merit, autori manuale, formatori, mentori; 

 Interes crescut faţă de parcurgerea 
unor stagii de formare privind evaluarea la 
examenele naţionale, managementul 
proiectelor educaţionale şi managementului 
procesului de incluziune şcolară a copiilor cu 
CES; 

  Alegerea atentă şi computerizată a 
 manualelor şcolare. 

  Existenţa unui management de 
dezvoltare profesională a personalului 
didactic care încurajează formarea şi 
dezvoltarea continuă a acestora; 

 Aplicarea practicilor europene în 
domeniul învăţământului însuşite de cadre 
didactice şi elevi pe parcursul pogramelor de 
mobilitate şi formare derulate prin proiectele 
Erasmus +; 

 Disponibilitatea conducerii şcolii de a 
accepta sugestiile personalului şcolii, a 

PUNCTE SLABE 

 Reticienţa unor cadre didactice faţă de 
utilizarea/aplicarea în demersul didactic a 
metodelor activ-participative de predare-
învăţare, adecvarea formelor alternative de 
evaluare la nevoile elevului; 

  Creşterea procentului de elevi care 
manifestă dezinteres faţă de şcoală. 

  Număr mare de elevi care nu 
frecventează ritmic orele de curs şi de 
pregătire practică. 

  Dezinteresul cadrelor didactice pentru 
obţinerea de burse individuale de formare 
continuă ERASMUS+;  

 Nerespectarea termenelor de finalizare 
a documentelor şcolare de către cadrele 
didactice; 

 Reticienţa unor părinţi faţă de 
consilierea psihopedagogică;  

 Absenteismul elevilor este mare, mai 
ales la clasele din învăţământul obligatoriu 

 Participarea unui număr relativ mic de 
elevi la concursuri si olimpiade la disciplinele 
din trunchiul comun; 

 Elevii admişi în clasa a IX-a manifestă 
deficienţe şi lacune de tipul: calităţii şi 
cantităţii cunoştinţelor, vocabular puţin 
dezvoltat, dificultăţi în gândirea abstractă, 
motivaţie insuficientă pentru studiu şi învăţare 
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părinţilor, elevilor; 
 În cadrul olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare elevii şcolii noastre au obţinut 
rezultate bune la nivel judeţean şi naţional la 
disciplinele tehnice; 

 100% din personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic deţine o calificare corespunzătoare 
postului ocupat; 

OPORTUNITĂŢI 
 Oferta generoasă de formare a 

cadrelor didactice atât din partea Casei 
Corpului Didactic, CJRAE cât şi a altor 
furnizori de formare permanentă exemplu - 
Universităţi. 

  Posibilitatea accesării unui flux 
continuu de informaţii de pe INTERNET. 

 Existenţa unui număr mare de 
concursuri în Calendarul activităţilor şcolare la 
care elevii pot participa; 

 Implicarea părinților în procesul 
educațional pentru a diminua numărul de 
absențe la clasele din învăţământul 
obligatoriu; 

 Oferirea posibilităţii de formare a 
cadrelor didactice prin prisma participării la 
programe de tip ERASMUS+: 
 „Europa pe 7 coline” - 2018-1- RO01- 

KA229- 049484 

AMENINŢĂRI 
 Demers didactic preponderent 

informativ datorat lipsei folosirii metodelor 
moderne de învăţare.  

 Creşterea procentului de elevi care 
manifestă dezinteres faţă de şcoală datorită 
informaţiile eronate privind câştigurile posibile 
prin munca în străinătate. 

  Număr mare de elevi care nu 
frecventează ritmic orele de curs datorită 
situaţiei familiale economice şi navetei dificile; 

 Lipsa motivaţiei unor elevi pentru 
participarea la concursuri şi olimpiade; 

 Insuficienta viziune a unora dintre 
cadrele didactice de a orienta elevii către 
concursurile destinate elevilor din filiera 
tehnologică unde ar putea obţine 
performanţe; 

 Insuficienta capacitate a pieței muncii 
locale de a insera absolvenți școlii noastre 
preponderent pentru elevii din învăţământul 
special; 

 

2.3.3. Resurse financiare şi materiale 

PUNCTE TARI 
 Funcţionarea unor cabinete de 

kinetoterapie şi hidroterapie; 
 Existenţa unei săli de sport care 

dispune de o dotare corespunzătoare 
standardelor în domeniu;  

 Intervenţia promptă şi de specialitate a 
personalului de specialitate din cadrul  
cabinetului medical şi psihologic; 

 Conectarea tuturor calculatoarelor din 
cabinetele de informatică, secretariat, 
contabilitate, din cabinetelor directorilor la 
reţeaua internet;  

 Existenţa unui  sistem informatic 
adaptat pentru a corespunde nevoilor 
probelor de competenţe digitale din cadrul 
examenul de bacalaureat; 

 Existenţa laboratoarelor de: informatică 
(2), multimedia, chimie – fizică - biologie; 
cabinetelor/ atelierelor  pentru disciplinele de 

PUNCTE SLABE 
 Uzura morală şi fizică a dotărilor, 

cabinetelor tehnice şi atelierelor din şcoală; 
 Mijloace de învăţământ în cantitate şi 

de calitate de multe ori necorespunzătoare;  
 Subfinanţarea cronică a sistemului de 

învăţământ românesc - plecarea personalului 
spre alte domenii; 

 Calitatea scăzută a unora dintre 
materialele didactice, care le fac utilizabile 
pentru o durată mai scurtă de timp; 

 Datorită resureselor financiare limitate 
şi a legislaţiei în vigoare nu pot fi achiziţionate 
obiecte de inventar (pentru birotică) care să 
permită modernizarea dotărilor actuale; 

 Fonduri relativ insuficiente pentru 
amenajarea atelierelor şi cabinetelor tehnice 
la standarde europene; 
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specialitate;  
 Activitatea la clasă se bazează pe 

materiale didactice 
auxiliare:standardele,curriculum-ul, ghidurile 
metodologice,fişele de documentare şi de 
lucru; 

 

OPORTUNITĂŢI 
 Existenţa de fonduri suficiente pentru 

cheltuielile de personal şi utilităţi, suficiente 
pentru a acoperi nevoile unităţii;  

 Posibilitatea accesării fondurilor 
structurale şi a granturilor de dezvoltare în 
urma competiţiei de proiecte; 

  Administraţia Locală şi Naţională 
sprijină unităţile şcolare prin alocare de 
fonduri;   

 Contractele de sponsorizare (în 
principal asociaţia ERIP) fac posibile 
realizarea unor acțiuni educaționale la nivelul 
școlii cum ar fi achiziționare de materiale 
necesare participări la unele concursuri și 
târguri de specialitate; 

AMENINŢĂRI 
 Fondurile alocate de CJ şi Primărie 

pentru cheltuieli de întreţinere, reparare, 
mobilier, echipamente, material didactic sunt 
insuficiente pentru buna desfăşurare a 
activităţilor instructiv – educative; 

 Deteriorarea materialului didactic prin 
utilizarea defectuoasă sau datorită slabei 
calităţi a acestuia; 

 Neconcordanţa unora dintre adordarea  
didactică la nivelul şcolii cu procedurile 
utilizate în mod curent de agenţii economici 
care ameninţă adaptarea absolvenţilor la locul 
de muncă; 

 

2.3.4. Relaţii cu comunitatea 
PUNCTE TARI 

 Program amplu de activităţi 
extracurriculare care implică majoritatea 
elevilor; 

 Program de popularizare a şcolii şi de 
îmbunătăţirea a imaginii ei;  

 Crearea şi întreţinerea legăturilor cu 
autoritatea şi comunitatea locală, prin 
încheierea unor parteneriate constructive; 

PUNCTE SLABE 
 Comitetul de părinţi al şcolii nu se 

implică suficient în activitatea curentă; 
 Lipsă de interes manifestată de 

majoritatea părinţilor faţă de educaţia copiilor 
lor;  

 Dezinteresul unor agenţi economici 
pentru încheierea de parteneriate cu unităţile 
şcolare care le asigură forţa de muncă; 

OPORTUNITĂŢI 
 Asigurarea efectuării pregătirii practice 

curente şi comasate la agenţii economici de 
profil pentru toate calificările / specializările 
oferite de şcoală;  

 Şcoala oferă calificări diverse cerute pe 
piaţa munciişi le diversifică la solicitarea 
agenţilor economici;  

 Realizarea unei grupe pentru 
învăţământ dual la calificarea Lucrător hotelier 
la solicitarea S.C. SINDI TOUR S.R.L. 

 Existenţa unui număr foarte mare de 
agenţi economici care solicită elevi pentru 
efectuarea pregătirii profesionale în toate 
calificările / specializările; 

 Colaborarea foarte bună cu poliţia, 
jandarmeria, autoritatea sanitară, biserică;  

 Existenţa ,,Acordului de Parteneriat 
Educaţional între şcoală – părinte - elev’’; 

AMENINŢĂRI 
 Pericolul în care sunt puse astăzi 

valorile culturale tradiţionale de asaltul Kitch - 
urilor, a mass-mediei care promovează 
violenţa şi demitizează trăsăturile morale 
pozitive;  
 Starea economică şi socială modestă a 

majorităţii familiilor din care provin elevii 
determină o slabă preocupare a părinţilor 
pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de  
dezvoltare ale elevilor; 
 Creşterea riscului de abandon şcolar, 

ca urmare a plecării părinţilor la muncă în 
străinătate; 
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CONCLUZIILE ANALIZEI  
Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea şi funcţonarea 

organizaţiei şcolare.  

Mediul extern oferă o gamă largă de oportunităţi, prin valorificarea cărora se întrevăd 
perspective multiple de dezvoltare educaţională şi instituţională.  

Pe baza acestor concluzii, sunt identificate priorităţi la nivelul unităţii şcolare pentru 
2019-2025: 

 Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale 
(curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională; 

 Identificarea de noi oportunităţi şi furnizori pentru formarea continuă şi perfecţionarea 
profesională a personalului didactic; 

  Creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode activ- participative-
formative (învăţarea centrată pe elev, învăţare centrată pe competenţe, învăţare incluzivă 
etc).; 

 Asigurarea unui management eficient a echipei manageriale din şcoală (director, 
directori adjuncţi, membri ai Consiliului de Administraţie), dezvoltarea managementului în 
perspectiva asigurării autonomiei instituţionale şi descentralizării sistemului educaţional; 

 Adaptarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţe de pe piaţa muncii; 
 Asigurarea şanselor egale în educaţie atât pentru elevii din învăţământul de masă cât şi 

special; 
 Derularea de acţiuni care să susţină deschiderea şcolii către comunitate, dezvoltarea 

colaborării şi parteneriatului în plan intern şi internaţional; 
 Continuarea implicării unităţii şcolare în accesarea de fonduri europene pentru iniţierea 

şi derularea unor proiecte comunitare la nivel naţional şi internaţional; 
 Promovarea rezultatelor şi imaginii şcolii la nivelul comunităţii, la nivel judeţean, regional 

şi naţional prin intermediul concursurilor şi proiectelor educaţionale iniţiate de şcoală; 
 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico- 

materiale pentru desfăşurarea procesului educaţional; 
 

2.4. Rezumatul principalelor aspecte ce necesită  dezvoltare 
 Planificarea judicioasă a activităţilor pentru utilizarea şi valorificarea tuturor resurselor 
materiale, umane şi financiare; 
 Realizarea ştiinţifică şi metodico-ştiinţifică a lecţiilor la parametrii eficienţi; 
 Evitarea supraîncărcării elevilor prin activităţi complementare, perfecţionarea sistemului 
de evaluare;  
 Realizarea programelor de perfecţionare, ca obiective ale şcolii, mijloace de realizare a 
proiectelor calendaristice eficiente şi funcţionale, stimularea învăţării în clasă şi în şcoală, 
selecţionarea şi pregătirea elevilor dotaţi;  
 Dezvoltarea şi perfecţionarea bazei materiale, folosirea şi întreţinerea acesteia ca 
suport fundamental în rezolvarea celorlalte activităţi;  
 Extinderea instruirii asistate pe calculator prin continua achiziţionare de noi calculatoare 
şi folosirea reţelei Internet;  
 Realizarea idealurilor educaţionale: educaţia pentru sănătate, educaţia pentru timpul 
liber, educaţia bunului cetăţean, educaţia prin şi pentru cultură şi civilizaţie, educaţia pentru 
viaţa de familie, îmbunătăţirea educaţiei igienico-sanitare şi în special a celei sexuale;  
 Colaborarea şcolii cu familia, biserica şi comunitatea locală;  
 Realizarea unor relaţii parteneriale foarte bune cu conducerea I.S.J şi cu diverşi agenţi 
economici, cu personalul cabinetului medical;  
 Continuarea asigurării unor activităţi viabile reale, de substanţă prin mobilizarea cadrele 
didactice; 
  Continuarea asigurării unei funcţionalităţi eficiente pentru principalele domenii al 
activităţii şcolare:  
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 curriculum: aplicare, dezvoltare, proiectare, organizare, conducere operaţională, 
controlevaluare, motivare;  

 personalul: recrutare, utilizare, stimulare, formare, apreciere, formarea unui 
climat organizatoric optim, implicare, participare, motivare, rezolvare de conflicte;  

 resurse: materiale, financiare, umane;  
 performanţele şcolii ca întreg;  

 Continuarea stabilirea unor principii manageriale clare privind:  
 Realizarea documentelor de proiectare  
 Distribuirea responsabilităţilor în funcţie de diferite competenţe;  
 Organizarea olimpiadelor, concursurilor, examenelor;  
 Organizarea activităţii curriculare cu elevii;  

 Prin exercitarea funcţiilor de decizie, monitorizare, îndrumare, control şi evaluare se 
vaurmări:  

 Asistenţele la ore şi alte activităţi conform graficului;  
 Evaluarea rezultatului controlului; 
 Conducerea curentă a activităţii unităţii; 
 Asigurarea unui climat propice desfăşurării corespunzătoare a activităţii; 
 Asigurarea unei bune colaborări între compartimente;  
 Subordonarea întregii activităţi a instituţiei, satisfacerii exigenţelor beneficiarilor 

(elevi, comunitatea locală);  
 Identificarea de noi resurse de finanţare extrabugetară realizate de microateliere 

cu participarea elevilor în realizarea de produse care apoi vor fi comercializate şi astfel 
obţinerea de fonduri suplimentare;  

 Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de 
satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile;  

 Elaborarea unor programe de curriculum şcolar şi extraşcolar aplicabile 
(realizabile); organizarea zilelor liceului;  

Pe baza datelor furnizate de analiza diagnostică (analiza mediului extern şi analiza 
mediului intern) se conturează următoarele priorităţi regionale şi locale care corelate cu 
obiectivele specifice şi ţintele instituţiei noastre duc la optimizarea şi dezvoltarea instituţională. 

 
Din punct de vedere a formării profesionale, obiectivele prioritare pentru judeţul 

Iaşi sunt următoarele: 
 Adaptarea  reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la  cerinţele pieţei muncii 

şi a opţiunilor elevilor 

 Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de formare continuă 

 Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială  

 Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare 

 Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în formare  

 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită, 

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

are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  

 
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 
pentru piaţa muncii, având ca țintă strategicăcreşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa 
de vârstă 20 - 34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 
63% până în 2020, față de 59,8% în 2015 
 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

1.Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului 
şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al 
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calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în 
educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 
definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă 
cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea 
programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

 
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 
formare profesională, având ca ținte strategice: 

a)Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 
profesional la 60% în 2020, față de 56,3% în 2015;  
b)Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 
la 10% în 2020, de la 1,3% în 2015. 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 
1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 
dobândite în context nonformal şi informal; 
2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 
4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 
pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 
strategice: 
a)Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2015; 
b)Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2015;  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 
1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale 
la nivel de sistem; 
2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 
formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și 
în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal; 
4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 
domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 
spiritului antreprenorial până la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2015;  

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională 
la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2015. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune: 
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1. Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 
cadrul programelor de formare profesională; 
2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

     3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 
premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

 

2.5. Plan de dezvoltare europeană a Colegiului Tehnic „ION 

HOLBAN” IAŞI, 2019 - 20205 
 
Pornind de la misiunea unităţii noastre şcolare de a forma competenţele necesare 

integrării europene, planificarea activităţilor instituţiei pe termen lung ţine seama atât de 
direcţiile de dezvoltare regionalăşi naţională cât şi de strategia Europa 2020.  

Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi se alătură eforturilor celorlalte şcoli din România 
pentru asigurarea şi susţinerea valorilor care constituie ţinte ale educaţiei tinerii generaţii în 
context european. În acest contest se pune accentul pentru dezvoltarea calităţii serviciilor 
educaţionale şi de integrare socio – profesională atât pe piaţa muncii din ţară cât şi pe cea din 
Europa.  Un aspect esenţial se referă la identificarea şi gestionarea competenţelor care să 
asigure motivaţia pentru învăţare, formarea abilităţilor de gestionare şi rezolvare a situaţiilor 
problemă, prin reunirea eforturilor elevilor şi cadrelor didactice în acţiuni de cooperare şi 
colaborare pentru asigurarea unui viitor  noii generaţii. 
 În acest sens şcoala noastră a identificat nevoile educaţionale specifice organizaţiei, 
prin acţiuni comune cu părinţii şi comunitatea locală, raportate la cerinţele europene. Aceste 
nevoi vizează: 
 Formarea socio – profesională a elevilor din învăţământul liceal şi profesional  (special 

şi masă) prin programe adaptative pentru promovarea calităţii demersului instructiv – educativ 
şi pentru dobândirea de experienţă specifică unui loc de muncă; 
 Adaptarea pregătirii elevilor la solicitările specifice de pe piaţa muncii identificate prin 

sesiuni/ acţiuni comune şcoală – operatori economici, pe domeniile de calificare specifice şcolii 
noastre; 
 Asimilarea limbajului specific pentru dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de 

comunicare într-o limbă străină; 
 Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale şi plasarea accentului pe formarea elevilor şi mai 

puţin pe informarea acestora, datorită programelor de mobilitate care asigură formarea 
cadrelor didactice conform noilor tendinţe europene; 
 Stimularea interesului cadrelor dicatice pentru diversificarea metodelor şi instrumentelor 

de predare – învăţare- evaluare din perspectiva implicării directe a elevilor în activităţile 
didactice, atât la nivel curricular cât şi extracurricular; 
 Crearea oportunităţilor şi utilizarea acestora pentru dezvoltarea unor reţele 

internaţionale cu alte instituţii de învăţământ şi formare profesională; 
 Promovarea instruirii şi profesionalizării elevilor în scopul asigurării de şanse egale 

pentru fiecare şi pentru crearea condiţiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii; 
 Identificarea modalităţilor eficiente de asigurarea accesului elevilor la resurse materiale 

care optimizează şi facilitează performanţele şcolare prin participarea la proiecte cu finanţare 
europeană; 
 Intensificarea pregătirii elevilor prin programe de formare a abilităţilor pentru atingerea  

competenţelor profesionale necesare pentru îmbunătăţirea rezultatelor la examenele  de 
bacalaureat şi de certificare a competenţelor profesionale nivel 3/4/5 EQF; 
 Abordarea dezvoltării personale a elevilor din perspectiva aspectului mental, emoţional 

şi fizic  în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare şi modalităţilor de relaţionare la nivel social; 
 Implicarea reală a părinţilor/ aparţinători legali în evoluția propriului copil și încurajarea 

colaborării active în sistemul familie - școală – elev; 
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 Stimularea motivaţiei pentru învăţare prin oferirea altor persective asupra noţiunilor 
teoretice şi practice legate de specialitate prin participarea la activităţi extracurriculare; 
 Determinarea unor atitudini şi comportamente ale elevilor utile pentru integrarea pe 

piaţa muncii naţionale şi europene;  
 Creşterea motivaţiei pentru participarea la demersului didactic şi îmbunătăţirea 

susţinerii materiale pentru reducerea cu un procent de cel puţin 5 % ratei de absenteism şi a 
abandonului şcolar; 
 Participarea  personalului  didactic si auxiliar la acţiunile privind  incluziunea socială 

pentru a asigura susţinerea necesară elevilor; 
 Una dintre preocupările permanente ale şcolii este accesarea de programe ERASMUS+ 
K1, K2 deoarece acestea oferă o nouă perspectivă privind abordarea instruirii elevilor în 
contextul cerinţelor la nivel european. Prin planurile sale, organizaţia noastră vizează 
identificarea acelor activităţi de mobilitate şi cooperare europeană care să asigure o 
diferenţiere în abordarea dinamicii demersului educativ pentru cadrele didactice ce pot în  
acest mod să contribuie la o pregătire profesională la nivelul aşteptărilor atât din ţară cât şi din 
străinătate. 
 Pentru accesarea de noi metode şi instrumente de predare-învăţare-evaluare se 
urmăreşte participarea cadrelor didactice la sesiuni de formare europeană prin proiectele de 
mobilitate care vizează: 
 Însuşirea modalităţilor de lucru prin colaborare şi cooperare pentru facilitarea 

transferului informaţiilor în abilităţi şi priceperi specifice unui domeniu de specialitate; 
 Stimularea iniţiativelor personale şi abordărilor creative pentru dezvoltarea 

competenţelor vizate printr-o proiectare didactică conform noilor cerinţe; 
 Dezvoltarea instrumentelor prin care elevii să obţină autonomie şi să-şi îmbunătăţească 

imaginea de sine; 
 Susţinerea interesului pentru comunicarea interpersonală şi într-o limbă de circulaţie 

europeană ceea ce îmbunătăţeşte accesul la informaţiile de specialitate de ultimă oră; 
 Dezvoltarea competenţelor IT pentru asigurarea accesului  la canale de comunicare şi 

interrelaţionare şi pentru elaborarea unor documente conform standardelor europene; 
 Îmbunătăţirea accesului către dezvoltarea competenţelor sociale şi cunoaşterii valorilor 

culturale europene. 
 O analiză obiectivă a situaţiei elevilor şcolii noastre evidenţiază faptul că aceştia se 
confruntă cu un prag ridicat al sărăciei, cu fenomene de excuziune socială şi cu susţinere 
insuficientă din partea familiei. Aceşti elevi prezintă diferenţe de instruire, recuperează mai 
greu anumite lacune şi se confruntă cu lipsa de încredere în succesul lor profesional, de aceea 
şansele de accesare a unui loc de muncă scad. Perspectiva participării la mobilităţi europene 
reprezintă o modalitate deosebită prin care elevii şcolii noastre pot să îşi dezvolte cunoştinţele, 
să-şi însuşească abilităţi specifice şi să relaţioneze într-un cadru democratic, astfel încât să 
obţină rezultate mai bune din punct de vedere al pregătirii profesionale şi al integrării sociale.  
 Şcoala noastră oferă elevilor şi un alt mod de a vedea şi înţelege nevoia unei pregătiri 
profesionale de calitate prin următoarele aspecte: 
 Creşterea accesului la forme de instruire diferenţiate pentru ca elevii să-şi însuşească 

noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini specifice calificărilor de specialitate; 
 Valorizarea cunoştinţelor despre noi tehnologii, utilaje şi dotari moderne, tehnici de lucru 

inovatoare pentru domeniile de pregatire studiate; 
 Implicarea efectivă activităţile de pregătire profesională derulate ce asigură însuşirea de 

noi experienţe de lucru utile pentru inserţie pe piaţa europeană a muncii; 
 Derularea de activităţi colective pe parcursul cărora elevii să facă schimb de experienţă, 

să manifeste iniţiative şi spirit critic şi autocritic şi să abordeze creativ situaţiilor problematice şi 
să găsească soluţii personale de rezolvare. 
 Prin obiectivele propuse, Colegiul Tehnic „Ion Holban” îşi propune să implice cadrele 
didactice în acţiuni care să facă faţă provocărilor prezente şi viitoare şi să contribuie la o 
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evoluţie permanentă a tinerilor prin respectarea conceptelor de egalitate, democraţie şi 
toleranţă.  
 Participarea la proiectele ERASMUS +  se bazează pe iniţierea şi derularea unor 
programe de dezvoltare durabilă şi de pregătire adecvată a tinerilor şi cadrelor didactice. 
Experienţele acumulate în cadrul proiectelor vor constitui exemple de bună practică în care 
participanţii vor fi furnizori de informaţii şi  modele de exercitare a deprinderilor şi priceperilor 
practice pentru: 
 Elevii şcolii din ambele forme de învăţământ (masă şi special); 
 Cadrele didactice din şcoală; 
 Agenţii economici din ţară; 
 Comunitatea locală. 

Acţiunile vor fi orientate în sensul transmiterii nevoilor care includ: 

 respectarea egalităţii de şanse,  
 accesul nediscriminatoriu la diferite forme de învăţământ pe tot parcursul vieţii; 
 cunoaşterea şi respectarea valorilor culturale atât la nivel naţional cât şi european; 
 dialogul intercultural. 

Şcoala îşi propune să organizeze următoarele tipuri de activităţi: 

- realizare unor caiete de bune practici care să cuprindă: dicţionar cu termeni de 
specialitate, fişe de documentare, fişe de lucru, fişe ilustrative şi scheme pentru diferite 
procese tehnologice, specifice fiecărui domeniu de activitate; 

- ateliere de lucru pentru punerea în practică a abilităţilor de a învăţa coerent, de a se 
exprima folosind limbaj tehnic de specialitate, de a identifica oportunităţile de lucru, de a 
răspunde cerinţelor de calitate specific procesului tehnologic şi de a realiza evaluări şi 
autoevaluări obiective pentru activităţile derulate; 

- sesiuni de lucru pe parcursul cărora elevii vor fi implicaţi în rezolvarea concretă a unor 
situaţii problematice prin colaborare şi cooperare directă; 

- oferirea unui suport de lucru echipei de management a şcolii în dezvoltarea unor politici 
europene şi internaţionale; 

- implicarea cadrelor didactice si a elevilor in activitati internationale prin lucru pe 
platforma etwinning; 

- crearea unor noi scenarii de proiecte si activitati internationale (realizarea unui consortiu 
cu  3 şcoli speciale; 

-  stabilirea de lectorate de informare şi diseminare a activităţilor şi produselor realizate şi 
identificare a metodelor prin care se poate asigura sustenabilitatea relaţilor şcoală – părinţi – 
agenţi economici/partneri sociali;  

-   crearea de legături cu instituţii similare de la nivel european pentru implicarea în 
activităţi internaţionale; 

- stimularea participării cadrelor didactice la cursuri de formare pentru accesarea 
fondurilor europene şi participarea la proiecte europene; 

- validarea  abilităţilor de comunicare în limbi de circulaţie internaţională; 
-  elaborarea unui plan de internaţionalizare a şcolii având obiective concrete pentru 

creşterea dimensiunii europene a acesteia; 
- menţinerea relaţiilor cu partenerii europeni în vederea dezvoltării a cât mai multe 

proiecte de parteneriat strategic (prin intermediul platformelor SEG, eTwinning și iTeach). 
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3.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii 
I. ADAPTAREA OFERTEI ŞCOLII LA NEVOILE ELEVILOR ŞI CERINŢELE PIEŢEI MUNCII AVÂND CA 

FINALITATE ÎMBUNĂTĂŢIREA  INTEGRĂRII  SOCIO - PROFESIONALE 

Obiective: 

 Particularizarea ofertei de formare la specificul integrator al şcolii; 

 Conştientizarea elevilor şi părinţilor privind oferta educaţională; 

 Valorizarea potenţialului elevilor în funcţie de particularităţile acestora; 

 Diversificarea ofertei de şcolarizare prin introducerea de noi calificări. 

Ţinta: Formarea socio – profesională prin programe adaptative pentru promovarea calităţii demersului instructiv – educativ conform cerinţelor de pe piaţa 

forţei de muncă 

Context:  

Creșterea contribuției învățământului profesional și tehnic la tranziția rapidă și eficientă către o economie competitivă bazată cunoaștere participativă și 

inclusivă reprezintă un deziderat european la care ţara noastră a aderat prin flexibilizarea şi adaptarea ofertei educaţionale la nevoile societăţii actuale.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Elaborarea şi implementarea unei 

proceduri de identificare a cererilor de pe 

piaţa muncii, inclusiv a meseriilor nou 

solicitate şi a meseriilor nesolicitate -   

Creşterea procentuală a nivelului 

de compatibilitate dintre 

calificările absolvenţilor  şi 

solicitările de pe piaţa muncii 

octombrie 

Responsabil arie 

curriculară 

tehnologii  

Responsabil CEAC 

   

2. Derularea de work-shop –uri  cu 

participare din partea şcolii, elevilor şi 

familiilor pentru familiarizarea cu 

particularităţile ofertei de formare 

profesionale specifice şcolii 

Numărul de solicitări de înscriere 

la pentru meseriile promovate de 

şcoala noastră  

 
Comisie OSP 

Psihologul şcolii 

   

3. Stabilirea  unor sesiuni de 

informare periodice  privind solicitările 

agenţilor economici-parteneri referitoare 

Inventarierea abilităţilor cerute de 

agenţii economici din perspectiva 

reactualizării SPP-urilor;  

Permanent 

Responsabil arie 

curriculară 

tehnologii  

Agenţi 

economici  
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la abilităţile cheie ale viitorilor angajaţi 

 

 Număr de contracte de colaborare 

încheiate 

 

4. Organizarea de  acţiuni cu 

parteneri economici pentru facilitarea 

tranziţiei de la şcoală la locul de muncă  

 

Asigurarea flexibilităţii şi 

adaptabilităţii absolvenţilor  

Programe CDL 

Permanent 

Dir. adj. 

Responsabil arie 

curriculară 

tehnologii 

Psihologul 

şcolii 

Psihopeda-

gogi 

  

5. Asigurarea tranziţie de la şcoală la 

locul de muncă  

 

- Rata de succes absolvenţilor a 

acestora calculată pe fiecare 

calificare în parte (număr de 

persoane ce activează după un an 

de angajare/ număr total persoane 

angajate);  

 

Comisie de 

monitorizare a 

inserţiei socio – 

profesională 

Diriginţii claselor 

terminale 

   

 

 
II. CREŞTEREA CALITĂŢII DEMERSULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

Obiective: 

 Reducerea mediocrităţii nivelului de pregătire al elevilor; 

 Motivarea elevilor pentru formarea lor profesională; 

 Asigurarea creşterii ratei inserţiei profesionale 

Ţinta:  

o Adaptarea pregătirii elevilor la solicitările specifice de pe piaţa muncii 

Context:  
Accentuarea  laturii educative, prin îmbunătăţirea capacităţii de orientarea politicilor educaţionale ale şcolii pentru o formare profesională de calitate. Sporirea 

eficienţei şi calităţii educaţiei tinerilor prin motivarea acestora şi orientarea către ideia unei societăţi bazate pe cunoaştere şi învăţare pe tot parcursul vieţii.  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Aplicarea testelor iniţiale, de progres şi 

finale 

Realizarea progresului şcolar la 

nivelul fiecărei discipline 
Permanent 

Responsabili 

arii curriculare 

  Surse proprii 

2. Implicarea Comisiei de evaluare şi 

asigurare a calitǎţii în învǎţǎmânt 

(C.E.A.C) în adaptarea demersului 

Participarea  conştientă a elevilor 

la procesul de predare învăţare  
Permanent 

Directori 

responsabil 

CEAC 

  Surse proprii 
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instructiv educativ la caracteristicile şi 

particularităţile elevilor 

3. Utilizarea intensivă a metodelor de 

învăţare centrate pe elev  

Creşterea motivaţiei pentru 

învătare şi formarea 

competenţelor din SPP -uri  

Permanent 
Responsabili 

arii curriculare 

   

4. Introducerea orei de lectura şi a 

momentului de literaţie în lecţie 

Îmbogăţirea literaţiei elevilor cu 

15-20 % 
Permanent Directorul 

   

5. Implicarea elevilor în activităţile de 
evaluare pentru identificarea lacunelor şi 

completarea pregătirii 

Dobândirea deprinderilor de 
autoevaluare obiectivă a propriei 

activităţi 

Permanent 
Responsabili 

arii curriculare  

Psihologi, 

logopezi şi 

kinetoterapeu

ţi 

  

6. Meditaţii pentru elevii din clasele 

terminale şi cei cu dificultăţi la învăţătură 

Îmbunătăţirea situaţiei şcolare a 

elevilor 
Permanent 

Responsabili 

arii curriculare 
 

  

7. Diversificarea  reţelei de parteneriat 

pentru promovarea unei corelaţii eficiente 

între competenţele cheie obţinute în 

şcoală şi abilităţile, priceperile solicitate 

de angajator. 

Creşterea procentului elevilor care 

efectuează instruirea practică la 

partenerii economici. 

Permanent 
Responsabili 

arii curriculare 
 

  

8.  Prospectarea pieţii locurilor de muncă  

Îmbunătăţirea nivelului  inserţiei 

socio-profesională pentru 

absolvenţii de liceu şi de nivel de 

calificare 3, 4 şi 5 

Periodic 
Responsabili 

arii curriculare 

Agenţi 

economici; 

Fundaţii.  

  

9. Identificarea specializărilor solicitate 

pe piaţa muncii pentru a oferi o nouă 

perspectivă elevilor 

Introducerea de noi specializări în 

planul de şcolarizare. 

 

Sem II 

Director 

Responsabili 

arii curriculare 

Agenţi 

economici; 

Fundaţii. 
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III. CREŞTEREA NIVELULUI DE PROMOVABILITATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ŞI LA EXAMENELE 

NAŢIONALE 

Obiective:  

 Creşterea nivelului de pregătire al elevilor prin asigurarea calităţii procesului educaţional în vederea valorificării potenţialului personal al fiecărui 

elev din grupul ţintă 

 Ameliorarea performanţelor generale ale elevilor; 
 Îmbunătăţirea rezultatelor la disciplinele din programa examenelor naţionale şi de bacalaureat; 

  Elaborarea unor strategii didactice pentru punerea în valoare nivelului de pregătire. 

Ţinta:  

 Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale şi asigurarea accesului elevilor la resurse materiale care optimizează şi facilitează performanţele şcolare; 

 Creşterea cu minim 2% a procentului de promovare a examenului de bacalaureat şi îmbunătăţirea rezultatelor laexamenul de certificare a 

competenţelor profesionale nivel 4, la nivelul şcolii (în fiecare an al proiectului); 

 Implicarea   reală  a părinţilor/aparţinători legali în evoluția propriului copil și încurajarea colaborării active în sistemul familie - școală – elev; 

 Stimularea motivaţiei pentru învăţare prin oferirea altor persective asupra noţiunilor teoretice şi practice legate de specia litate prin participarea la 

activităţi extracurriculare. 

Context:  

Şcoala şi comunităţile locale se confruntă cu provocări ce vizează nevoile reale ale beneficiarilor produsului educaţiei. Elevii şi părinţii sunt  din ce în ce 

mai puţin interesaţi de finalizarea diferitelor nivele de studii deoarece societatea se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de muncă chiar şi pe domenii de 

interes (Estetica corpului omenesc, Turism şi alimentaţie),  iar nivelul de salarizare duce la migraţia populaţiei către ţarile dezvoltate din UE. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

- Dezvoltarea competenţelor privind 

parcurgerea testelor literare, dezvoltarea 

vocabularului şi a capacităţilor de 

comunicare orală şi în scris, identificarea 

aspectelor esenţiale din texte şi realizarea 

de comentarii personalizate. 

-Dezvoltarea competenţelor de 

identificare a unor modalităţi concrete şi 

adaptate de rezolvarea problemelor şi 

interpretarea rezultatelor; 

- 50% din elevii absolvenţi 

ai clasei a XII-a vor promova 

examenul de bacalaureat; 

-  

La finalul 

fiecărui an 

şcolar 

Responsabili de 

comisii 

Comunitate

a locală  

  

- Identificarea particularităţilor elevilor şi 

adaptarea tematicii proiectelor la 
- 95 % dintre elevi 

absolvenţi ai clasei a XII-a vor 

La finalul 

fiecărui an 

Responsabili de 

comisii 

Agenţii 

economici 
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individualitatea acestora pentru 

stimularea motivaţiei şcolare. 

- Îndrumarea corespunzătoare a elevilor 

pentru o documentare adecvată 

competenţelor specifice temei proiectului. 

susţine examenul de certificare a 

competenţelor profesionale nivel 

4  şi vor obţine calificative 

“Foarte bine” şi “Excelent” 

 

unde se 

desfăşoară 

vizitele de 

studiu 

- Stimularea autocunoaşterii şi a 
dezvoltării personale adaptate la nivelul 

de pregătire al elevilor şi la 

particularităţile psihice şi emoţionale ale 

acestora, care să sprijine o orientare 

profesionalăcorespunzătoare 

-Identificarea și dezvoltarea 

competenţelor de comunicare, relaționare 

şi dezvoltare a capacității de adaptare a 

emoțiilor și comportamentul la situații și 

circumstanțe dinamice. 

- eleviicu problem de 
adaptare vor parcurge stagii de 

dezvoltare personală şi de creştere 

a nivelului cunoștințelor pentru 

îmbunătăţirea imaginii şi 

respectului de sine, pentru 

creşterea motivaţiei de învăţare. 

 

 Responsabili de 
comisii 

Profesorii 
psihopeda-

gogi 

implicaţi 

  

-Îmbunătățirea abilităților de comunicare 

și relaționare în familie, școală și 

comunitate prin conștientizarea de către 

părinți a importanței educației oferite de 

familie și de școală, cât și a necesității 

unei bune colaborări între acestea pentru 

viitorul copiilor și prin autocunoașterea și 

dezvoltarea personală a lor. 

-Adaptarea și flexibilizarea rolurilor 

parentale pentru vârsta adolescenței prin 

conștientizarea influenței experiențelor 

personale asupra rolului de părinte și 

dezvoltarea capacității de gestionarea a 

emoțiilor. 

-Dezvoltarea abilităților parentale prin 

conștientizarea importanței stării de bine 

afectiv - emoționale a lor. 

- părinții/ aparţinători legali 
vor beneficia în fiecare an de  

întâlniri de consiliere parentală; 

- psihoterapeuții cu 
specializare în Psihoterapia 

Sistemică de Familie și Cuplu vor 

derula activităţile de consiliere, 

atât pe perioada proiectului cât şi 

în anii următori; 

 

La finalul 

fiecărui an 

Responsabili de 

comisii 

- Psihotera-

peuți  
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IV. DEZVOLTAREA  INTERALAŢIONĂRII  ELEVILOR  DE  LA  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  SPECIAL  ŞI  PUBLIC  

PENTRU  ÎMBUNĂTĂŢIREA NIVELULUI  DE  ACCEPARE  SOCIALĂ 

Obiective:  

 Diminuarea discriminării sociale prin implicarea factorilor decizionali; 

 Conştientizarea elevilor şi părinţilor cu privire la posibilităţile reale de  realizare a anumitor profiluri în funcţie de diagnostic; 

 Sensibilizarea comunităţii socio-profesionale cu privire la nevoile elevilor cu CES 

Ţinta: Formarea la nivelul elevilor şi mediului social a unor atitudini şi comportamente  prin utilizarea unor modalităţi mai rafinate, care se raportează la 

complexe integrate de cogniţii, abilităţi şi atitudini. 

Context:  

Considerarea pregătirii pentru viaţa profesională activă drept una dintre priorităţile şcolii se reflectă în curriculum-ul central. Se poate, astfel, considera că 

toţi elevii trebuie să fie expuşi unor evenimente de învăţare legate de natura organizării economice şi sociale, trebuie să achiziţioneze anumite deprinderi 

practice sau chiar să aibă contacte directe cu organizaţii industriale sau comerciale. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Susţinerea accesului egal la educaţie 

prin aplicarea curriculum comun atât 

pentru elevii cu de la învăţământul 

special şi public 

Numărul elevilor de la 

învăţământul special şi public care 

promovează examenul de 

bacalaureat şi examenele 

naţionale 

Permanent 

Responsabili 

arii curriculare 

Psihologul 

şcolii 

 

   

2. Reconsiderarea educaţiei tinerilor prin 

generarea  unui  curriculum centrat pe 

"copil", mai mult decât pe "cunoştinţe" 

Utilizarea metodelor moderne de 

predare- învăţare-evaluare ce iau 

în considerare particularitătile 

elevilor   

Permanent 

Directori 

Responsabili 

arii curriculare 

Psihologul 

şcolii 

 

  

3. Identificarea şi aplicarea unui 

curriculum adaptat  pentru elevii cu CES 

cu un grad avansat de deficienţă şi 

dificultăţi de învătare 

Imbunăţăţirea nivelului de 

formare al elevilor şi creşterea 

autonomiei acaestora 

Permanent 

Directori 

Responsabili 

arii curriculare 

Psihologul 

şcolii 

Psihopeda-

gogi 

  

4. Desfăşurarea activităţilor de parteneriat 

întrre elevii cu CES şi cei de la 

învăţământul public la nivelui unităţiilor 

de învătământ 

Numărul de programe şi proiecte 

cu participare comună a elevilor 

de la învăţământul special şi 

public atât la nivelul şcolii noastre 

cât şi împreună cu alte şcoli 

Periodic 

Directori  

Resp. 

Corduneanu  

Mihaela 
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5. Implicarea elevilor în activităţile 

comune cu agenţii economici cu scopul 

schimbării atitudinii faţă de elevii cu CES 

care pot deţine calităţile intelectuale şi 

aptitudini ce le permit să răspundă 

solicitărilor de pe piaţa muncii 

Parteneriate şi priecte în 

colaborare cu universităţi şi agenţi 

economici pentru lansarea acţiuni 

de evidenţiere a rezultatelor 

elevilor 

Periodic 

Directori 

Responsabili 

arii curriculare 

Psihologi, 

logopezi şi 

kinetotera-

peuţi 

  

6. Diversificarea abordărilor care oferă 

şanse nelimitate pentru experimentare şi 

dezvoltare care sunt percepute din 

perspectiva creşterii calităţii vieţii 

individuale ca o rezultantă a calităţii vieţii 

sociale 

Îmbunătăţirea pentru elevii cu 

CES a imaginii şi stimei de sine 

prin creşterea încrederii în 

disponibilităţile proprii, în 

sprijinul şi colaborarea cu 

reprezentanţii mediului social  

Permanent 

Directori 

Psihologul 

şcolii 

 

 

Psihologi, 

logopezi şi 

kinetotera-

peuţi 

  

 

 

 

 
 

V. REDUCEREA FENOMENULUI DE ABSENTEISM, ABANDON ŞCOLAR  ŞI PĂRĂSIRE TIMPURIE A ŞCOLII 

Obiectiv:  

Diminuarea numărului de absenţe a elevilor 

Ţinta:  

 Reducerea cu un procent de cel puţin 5 % ratei de absenteism 

Context:  

În şcoală se  asigură tuturor elevilor un program corespunzător  de parcurgere a disciplinelor din planul de învăţământ în intervalul orar 8
00

-14
00

, iar în 

cursul după-amiezii între 15 
30 

–19
00

, elevii de la învăţământul special urmează programe de recuperare fizică şi de terapie educaţională complexă şi 

integrată. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

Organizarea Comisiei pentru frecvenţa şi 

combaterea absenteismului, care să 

monitorizeze respectarea programului 

orar. 

Identificarea nivelului ratei 

absenteismului şi reducerea acestuia 

cu 5% 

 

Finalul sem I Responsabil 

comisie 

Psiholog  
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Procedură actualizată privind cauzele 

absenteismului şcolar 

Stabilirea cauzelor frecvente care 

duc la absenteism şi identificarea 

măsurilor adecvate în funcţie de 

particularităţile elevilor Identificarea 

elevilor care prezinta riscul 

abandonului scolar (probleme 

materiale si financiare, dezinteresul 

elevului pentru învatatura, lipsa 

supravegherii parintilor, etc.) 

lunar Responsabil 

procedură 

diriginţii 

 

   

Introducerea problematicii 

absenteismului şi consecinţelor acestuia 

asupra nivelului de pregătire şi 

comportamentului adecvat al elevilor, în 

tematica şedinţelor cu părinţii  

Intensificarea relaţiilor şcoală – 

familie şi îmbunătăţirea 

parteneriatului cu aceştia 

periodic Comisia pt. 

consiliere, 

orientare şi 

activităţi 

extraşcolare 

Părinţi    

 

 

 

VI. CREŞTEREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE PENTRU GRUPURILE VULNERABILE ŞI COMBATEREA 

EXCLUZIUNII SOCIALE 

Obiectiv:  

Dezvoltarea competenţelor profesorilor si a personalului auxiliar in cunoasterea si vehicularea informatiilor referitoare la elevii cu cerinţe educationale 

speciale. Promovarea îmbunatatirii managementului comportamentului pozitiv în rândul elevilor. 

Ţinta:  

 Participarea  personalului  didactic si auxiliar la acţiunile privind  incluziunea socială. 

Context:  

În şcoală se  asigură tuturor elevilor un program corespunzător  de parcurgere a disciplinelor din planul de învăţământ în intervalul orar 8
00

-14
00

, iar în 

cursul după-amiezii între 15 
30 

–19
00

, elevii de la învăţământul special urmează programe de recuperare fizică şi de terapie educaţională complexă şi 

integrată. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1.Organizarea activităţilor de formare, 

informare şi documentare a cadrelor 

didactice şi a intregului personal auxiliar 

Formarea personalului didactic în 

această direcţie 

 Identificarea şi evaluarea elevilor 

Finalul sem I Responsabil 

formarea 

continuă 

   



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 
 

Pagină 66 din 133 

privind problematica elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale.  

respectivi, prin chestionare, de 

consilierul psiholog şcolar 

2.Informarea şi consilierea părinţilor 

pentru a-i constientiza asupra acceptării şi 

sprijinirii elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale pentru a nu înţelege incluziunea 
ca un pas înapoi pentru propriii copii. 

Informarea şi Consilierea părinţilor 

elevilor respectivi pentru a înţelege 

situaţia în care se găsesc copiii lor, 

care au nevoie de sprijin special în 
educaţie. 

lunar Responsabil 

procedură 

diriginţii 

 

   

3.Întalniri ale cadrelor didactice şi 

părinţilor cu reprezentanţi ai justiţiei, 

poliţiei, bisericii, care să promoveze 

necesitatea acceptării şi sprijinirii 

permanente a elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale 

Dezbaterea măsurilor şi acţiunilor în 

cadrul comisiei diriginţilor şi la 

întâlnirile cu parinţii şi cu 

reprezentanţi ai justiţiei, bisericii şi 

poliţiei. 

periodic Comisia pt. 

consiliere, 

orientare şi 

activităţi 

extraşcolare 

 

Părinţi    

 

 

 

 

 

 

 

VII. IMPLICAREA ŞI PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE ŞI ELEVILOR LA OLIMPIADE, 

CONCURSURI ŞCOLARE, SIMPOZIOANE 

Obiective:  

 Participarea la activităţi extacurriculare în concordanţă cu ofertele ISJ, CCD şi ale şcolilor organizatoare  

 Informarea şi implicarea elevilor în funcţie de opţiunile  şi aptitudinile acestora. 

 Recompensarea elevilor cu rezultate la activităţi extracurriculare 

Ţinta:  

- Stimularea interesului cadrelor dicatice pentru diversificarea ofertei activităţilor extraşcolare şi sprijinirea elevilor pentru participarea la 

aceste activităţi 

- Extinderea acţiunilor intreprinse în cadrul acestor activităţi extracurriculare la nivel interjudeţean şi naţional 

Context:  
Inserţia socială a tinerilor presupune şi formarea de abilităţi şi deprinderi pentru o gamă diversă de activităţi care nu sunt cuprinse în standardele de 

pregătire. Participarea elevilor la astfel de activităţi dezvoltă capacităţi de iniţiativă, colaborare şi imaginaţie creativă. Elevii obţin măsura propriei lor 

valori când sunt evidenţiate capacităţile intelectuale specifice inteligenţelor multiple şi îşi îmbunătăţesc imaginea de sine. 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

Diversificarea acţiunilor  Comisiei pentru 

activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

Creşterea cu 10% a  numărului de 

cadre didactice şi elevi 

participanţi 

Permanent  Dir adj. 

 

-ISJ Iaşi 

-CCD Iaşi 

 

  

  Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 

participarea la competiţii, concursuri, 

simpozioane  

Prezentarea elevilor la un nivel 

competitiv înalt 

Periodic  Dir adj. 

 

-ISJ Iaşi 

-CCD Iaşi 

-Şcoli 

organizatoare 

  

  Creşterea gradului de interes  faţă de  

activităţile extraşcolare pentru petrecerea 

atractivă a timpului liber  

Identificarea unui număr cât mai 

mare de elevi cu aptitudini şi 

stimularea lor 

Periodic  Dir adj. 

 

-ISJ Iaşi 

-CCD Iaşi 

-Şcoli 

organizatoare 

  

 Implicarea Comisiei pentru promovarea 

imaginii unitǎţii de învǎţǎmânt  pentru 

popularizarea rezultatelor obţinute de 

cadrele didactice  şi elevii participanţi  la 

activităţi extracurriculare 

Creşterea numărului de accesări a 

site-ului şcolii  

 

Permanent  Dir adj. 

 

Mass-media 

locală 
  

Acordarea de diplome şi evidenţierea în 

cadrul întâlnirilor periodice cu elevii.  

Îmbunătăţirea imaginii de sine a 

elevilor atît de la învăţământul 

special cât şi public 

Periodic Dir adj. 

 

   

Extinderea reţelei parteneriale pentru 

diversificarea activităţilor 

extracurriculare 

Creşterea cu 15% a numărului de 

parteneri implicaţi în programe 

extracurriculare 

anual Dir adj. 
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VIII. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

Obiective:  

 Susţinerea de activităţi didactice care să asigure centrarea demersului didactic pe elev şi creativitate în conceperea lecţii lor; 

 Participarea personalului şcolii la stagii de formare 

Ţinta:  

Personal didactic şi auxiliar implicat în acţiuni de formare continuă şi  învăţare de-a lungul vieţii 

Context: 

Schimbările periodice din mediului educaţional determină adesea personalul didactic din învăţământul preuniversitar să îşi regândească priorităţile şi 

evoluţia în carieră. În acest sens învăţământului trebuie ancorat în realitate şi să contribuie la formarea unor tineri responsabili şi implicaţi social  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

Rezultate aşteptate  Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Monitorizarea de către Comisia pentru 

perfecţionare metodico-ştiinţifică, 

cercetare şi dezvoltare profesională a 

cadrelor  didactice, a acţiunilor de  

formare continuă prin participarea la 

cursuri organizate de furnizori acreditaţi 

 

Sporirea numărului cadrelor 

didactice participante la cursuri 

organizate de ISJ Iaşi, CCD Iaşi, 

sau prin proiecte din Fonduri 

structurale  

Permanent 

Director 

Constantinescu 

Ioana 

Bârcă Lidia 

 

Responsabili 

arii 

curriculare 

 ISJ Iaşi , 

CCD Iaşi 

Fonduri 

europene 

2. Perfecţionarea prin susţinerea gradelor 

didactice 

Ridicarea nivelului de pregătire de 

metodico-ştiinţifice 
Permanent 

Director 

Constantinescu 

Ioana 

Bârcă Lidia 

 

Responsabili 

arii 

curriculare 

 ISJ Iaşi 

3. Perfecţionarea prin activităţi metodice 

şi ştiintifice în cadrul comisiilor metodice 

de  specialitate, cercurilor pedagogice, 

simpozioanelor 

Dobândirea de rezultate prin 

participarea la aceste activităţi 

(premii, diplome etc) 

Permanent 
Responsabili 

arii curriculare 

ISJ Iaşi , 

CCD Iaşi 

 

  

4.Diseminarea rezultatelor prin 

prezentarea exemplelor de bună practică 

Dezbateri pentru identificarea 

căilor de îmbunătăţire a activităţii 

didctice şi metodice 

Permanent Director  
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IX.  DESCHIDEREA ŞCOLII CĂTRE EUROPA ŞI STIMULAREA COOPERĂRII INTERNAŢIONALE 

              Obiectiv:  

Accesarea de proiecte europene pentru sprijinirea eforturilor de îmbunătăţirea demersului didactic, astfel încât să se realizeze prin metode moderne 

adecvate,  adaptarea pregătirii elevilor la cerinţele specifice pieţii muncii la nivel european.  

              Ţinta:  

Utilizarea fondurilor şi oportunităţilor pentru ridicarea standardului de pregătire al elevilor, pentru îmbunăţăţirea imaginii de sine şi diversificarea 
activităţilor extracurriculare 

               Context: 

Facilitarea accesului la  fondurile europene prin intermediul proiectelor poate fi răspunsul pentru situaţia actuală de criză. Cu ajutorul acestor fonduri se 

pot soluţiona provocările acţionând în mod concentrat asupra nevoilor concrete  şi specifice persoanelordin grupurile ţintă. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Abordarea situaţiilor cu accentul pe 

nevoile elevilor şi cadrelor didactice 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 

desfăşurarea demersului didactic 
Permanent 

Director adj. 

Manolache V. 

Bârcă Lidia 

Asociaţii; 

Fundaţii; 

ONG 

 Fonduri 

europene 

2. Participarea şcolii la accesarea  de 

proiecte Erasmus+ pentru Actiunea Cheie 

1 şi Erasmus+ pentru Actiunea Cheie 2; 

Fonduri Structurale şi în calitate de 

solicitant sau partener 

Colaborarea în scopul derulăriide 

proiecte  
Periodic 

Director adj. 

Manolache V. 

Bârcă Lidia 

Asociaţii; 

Fundaţii; 

ONG 

 Fonduri 

europene 

3. Depunerea de aplicaţii pentru proiecte 

care să implice grupurile defavorizate din 

şcoală (elevi, părinţi) 

Realizarea de proiecte cu şanse de 

a fi selectate şi implementate  

Conform 

graficului 

afişat 

Director adj. 

Manolache V. 

Bârcă Lidia 

Asociaţii; 

Fundaţii; 

ONG 

 Fonduri 

europene 

4. Aplicarea noutăţilor în sistemul 

educaţional specific şcolii noastre. 
Creşterea nivelului de inserare la 

cerinţele educaţionale europene 
Permanent 

Director 

Constantinescu 

Ioana 

 

 Fonduri 

europene 
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3.2. NIVELURILE CALITĂŢII ATINSE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018/2019 
Indicatori de performanţă  Dovezi 

Existenţa, structura şi conţinutul 
documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul 
de  
implementare) 

PAS, rapoarte de revizuire periodică a PAS, ROI 

Organizarea internă a unităţii de 
învăţământ 

Documentele SMC, manualul calităţii, procedurarul şcolii, organigrama C.T.I.H. 

Existenţa şi funcţionarea 
sistemului de comunicare internă 
şi externă 

Un sistem de comunicare eficient, comunicare prin grup yahoo, prin afişare la panoul CEAC, prin 
transmiterea informaţiilor în cadrul şedinţelor CP 

Asigurarea securităţii tuturor 
celor implicaţi în activitatea 
şcolară, în timpul desfăşurării 
programului 

- Contract cu firma MOLID pentru asigurarea supravegherii şi securităţii cadrelor didactice 
- Pregătirea unui sistem de supraveghere video 
 

Asigurarea serviciilor de orientare 
şi consiliere pentru elevi. 

          Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică oferă consiliere constantă elevilor, cadrelor didactice şi  
părinţilor. CEAC, în ceea ce priveşte suportul psihopedagogic, vizează mai ales următoarele paliere: 
 asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi; 
 aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii actului de consiliere psihopedagogică pe axa 
elev-profesor-părinte; 
 asigurarea transparenţei informaţiilor cu privire la derularea acţiunilor stabilite şi interpretarea 
rezultatelor obţinute 

Cunoaşterea şi respectarea 
legislaţiei actuale de toate 
categoriile de personal (Legea 
educatţiei naţionale şi a legislaţiei 
secundare) 

 Aplicarea legislaţiei în unitatea şcolară 

 Dezvoltarea în perspectiva a unităţii şcolare 

 Încadrarea în bugetul alocat 

 Îmbunătăţirea activităţii şcolii şi realizarea Planului de şcolarizare 

Existenţa parteneriatelor cu 
reprezentanţi ai comunităţii 

În vederea formării deprinderilor profesionale la elevi, Colegiul Tehnic „Ion Holban“ colaborează cu 32 
parteneri, agenţi economici, în vederea desfăşurării practicii de specialitate. Relaţiile cu agenţii economici 
se derulează în condiţii foarte bune, în baza convenţiilor încheiate conform OMEC 1702/06.08.2007, 
convenţii în care sunt prevăzute obligaţiile ambelor părţi. Aşadar, relaţiile decurg în conformitate cu cadrul 
legal şi prin respectare normelor şi principiilor de etică profesională. 

Proiectarea curriculumului  Teste iniţiale pe discipline şi module 
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 Plan de acţiuni al ariilor curriculare pentru ameliorarea rezultatelor şi creşterea calităţii; 
 Planificări  calendaristice pe discipline şi module; 
 Proiectul unităţilor de învăţare; 
 Portofoliile cadrelor didactice; 
 Fişe de observare a lecţiilor 

Realizarea curriculumului  Sunt folosite resurse materiale moderne: calculator, flipchart, markere, retroproiector, albume, 
reviste; 
 Utilizarea metodelor de învăţare centrate pe elev şi a metodelor de evaluare şi autoevaluare cu rol 
predictiv şi formativ; 
 Stimularea creativităţii elevilor; 
 Înregistrarea progresului de elevi şi stabilirea de măsuri pe baza analizelor periodice la nivel de 
catedră; 
 Portofoliile cadrelor didactice; 
 Portofoliile elevilor; 
 Proiecte didactice; 
 Fişe de lucru; 
 Fişe de observare a lecţiilor; 
 Baza de date a şcolii cu privire la traseul absolvenţilor; 
 Portofoliile diriginţilor; 
 Fişe psihopedagogice ale elevilor; 
 Chestionare de interese şi abilităţi; 
 Teste de autoevaluare 

Activitatea metodică a cadrelor 
didactice 

În cadrul C.T.I.H. îşi desfăşoară activitatea: 
●6 cadre didactice metodişti 
●6 cadre didactice mentor, care îndrumă practica pedagogică a studenţilor 
●29 formatori  

Existenţa şi aplicarea 
procedurilor interne de asigurare 
a calităţii 

Procedurarul şcolii, manualul calităţii 

Asigurarea accesului la oferta 
educaţională a şcolii 

 Participarea la târgurile ofertelor educaţionale 
 Pagina web a şcolii, promovarea în publicaţiile locale; 
 Cadrele didactice promovează realizările şcolii în întâlnirile periodice la ISJ, CCD şi în şcolile din 
judeţul Iaşi. 
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3.3. Dificultăţi întâmpinate  în elaborarea PAS 
Principalele dificultăţi au fost întâmpinate în reunirea tuturor factorilor responsabili implicaţi 

în elaborarea PAS: 
- şcoală 
- agenţi economici 
- părinţi 
- elevi 
- comunitate locală 

Odată depăşit acest moment au fost realizate mai multe variante ale PAS-ului care au fost 
supuse aprobării tuturor celor implicaţi. 

Modificările au fost realizate pe baza solicitărilor sau intervenţiilor susţinute în mod 
corespunzător şi care şi-au dovedit utilitatea pentru îmbunătăţirea calităţii demersului educativ. 

 

3.4. Aspecte  prevăzute în programul operaţional al PAS 

2018-2019 ca  nerealizări  
Din analiza planului operaţional au reieşit o serie de nerealizări care au fost luate în 

discuţie pentru stabilirea cauzelor şi a modalităţilor de rezolvare. Concluziile ce au reieşit în urma 
dezbaterii au evidenţiat următoarele aspecte: 
 Sesiunea de informare pentru elaborarea PAS, privind abilităţile cheie nu a reunit decât 
parţial  agenţii economici-parteneri deoarece datorită specificului meseriilor a fost necesar să se 
diversifice partenerii, o parte din cei noi neputând participa la activităţile noastre comune; 
 Inserţie profesională a evidenţiat că absolvenţii nu se orientează spre specialităţile 
absolvite, ci spre locuri de muncă în străinătate sau spre activităţi sezoniere mai bine plătite; 
 Rata de absenteism pentru anul şcolar 2018-2019 mai reprezintă încă o problemă în 
special în cazul elevilor ai căror părinţi lucrează în străinătate, respectiv ai elevilor care fac 
naveta din mediul rural care fac naveta de la distanţe destul de mari.   
 

 
În concluzie prin Planul operaţional se vor stabili priorităţi şi ţinte mult mai concrete care 

vor fi atent monitorizate de colectivul managerial şi responsabilii de arii curriculare. 
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4. 1. Procesul de elaborare şi consultările implicate 
 Elaborarea PAS-ului a cumulat  experienţa şi rezultatele acţiunilor desfăşurate în şcoală 
pe baza Planului Operaţional permiţând evaluări obiective ale întregii activităţi realizate de toţi 
factorii implicaţi: şcoală, agenţi economici, părinţi, elevi.  

Pentru elaborarea Planului de acţiune al şcolii s-au organizat două sesiuni pregătitoare 
incluzând activităţi de seminar şi ateliere de lucru, cu participarea persoanelor interesate, 
desemnate de Consiliul Profesoral. Cu acest prilej, au fost stabilite priorităţi pentru PAS, structura 
informaţiilor care trebuie colectate şi analizate şi au fost stabilite sarcinile membrilor echipei. 

Ţintele şi actiunile pentru PAS au fost conturate de grupul operaţional, reunit în cadrul unei 
sesiuni de lucru organizată în acest scop şi definitivate pe baza consultărilor ulterioare. 

În cadrul acestui proces, au avut loc o serie de întâlniri locale şi consultări cu reprezentanţi 
ai Consiliului Local, ai agenţilor economici, ai Comitetului de Părinţi din şcoală, ai Consiliului 
Elevilor şi ai AJOFM. Pentru identificarea problemelor cu care se confruntă şcoala, au fost 
intervievaţi prin intermediul unui chestionar 
reprezentanţi din Consiliul Elevilor, comisiile metodice din şcoală şi reprezentanţi ai Comitetului 
de Părinţi. 

Prima variantă completă de lucru a PAS a fost dezbătută şi avizată de membrii Consiliului 
de Administraţie, întrunit în acest scop, şi pusă la dispoziţia personalului şcolii, a părinţilor şi 
elevilor pentru a fi consultată. Cea de-a doua variantă cuprinde măsuri propuse de elevi, părinţi, 
agenţii economici şi cadrele didactice din şcoală. Din cei care au consultat PAS - ul, 92% au fost 
de acord cu măsurile propuse. Dificultăţile întâmpinate au stimulat activitatea grupului de lucru 
permiţând găsirea soluţiilor optime care să permită lărgirea ariei de aplicabilitate a obiectivelor şi 
ţintelor propuse, identificarea factorilor perturbatori şi găsirea unor soluţii prompte şi eficiente. 

Consultanţa a fost oferită de reprezentanţii ISJ – Iaşi, prin intermediul doamnei inspector 
Claudia Tănase, de doamna Norica Andrei din partea AJOFM Iaşi şi de domnul economist Ioan 
Nani din partea Comitetului Local de Dezvoltare al Parteneriatului Social în Formarea 
Profesională, care au asigurat asistenţă pe tot parcursul elaborării proiectului. 

După finalizarea sa, proiectul a primit aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean. 
 
SURSE DE INFORMAŢII: 
Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, Comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 
şcolii, oferta de şcolarizare, situaţii statistice). 

Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 
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Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  
Documente INS, CLDPS, ANOFM, BNDE, SNIE, ISCED-CITE 
Site-uri de prezentare a judeţului Iaşi 
PRAI Nord-Est 
PLAI Iaşi   
Anuarul statistic al judeţului Iaşi 
Date statistice - AJOFM Iaşi  
Chestionare, discuţii, interviuri  
Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 
 

4.2. Monitorizare şi evaluare în implementare 
 Pentru implementarea PAS s-a stabilit componenţa echipei de monitorizare şi evaluare 
precum şi responsabilităţile fiecăruia. Pentru monitorizare se vor desfăşura sesiuni comune de 
lucru şi se vor aplica chestionare agenţilor economici parteneri şi colaboratori cât şi celorlalţi 
factori implicaţi. 
Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor şi indicatorilor asociaţi acestora pentru fiecare obiectiv. 

Se vor realiza rapoarte trimestriale privind stadiul implementării PAS. 
Coordonarea generală a activităţilor va fi realizată de către echipa managerială a şcolii. 

 
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

Tipul activităţii 

Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Întocmirea seturilor de date 

care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

director lunar 
noiembrie 2019,  

februarie 2020 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Director adjunct trimestrial 
decembrie  2019 

iunie 2020 

Urmărirea progresului în 

atingerea ţintelor.  

Director 

Director adjunct 
anual iulie 2020 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS din perspectiva 

evaluării 

Consiliul de 

administraţie 
anual iulie 2020 

Stabilirea impactului 

asupra comunităţii 

 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 
anual septembrie 2020 
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Anexa 10.1.  

Date demografice 
 
Evoluţia populaţiei de vârstǎ preşcolarǎ şi şcolarǎ, pe judeţul Iaşi, în intervalul 2003-2025 

 
 

Grupe de 
varsta 
(ani) 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 

Iași 274.6 264.6 265.6 261.2 258.4 256.3 236.8 216.4 207.3 198.8 

3-6 38.8 40.9 40.6 39.7 39.5 39.5 40.2 39.3 35.5 31.5 

7-14 88.2 81.3 78.3 78.5 78.9 78.7 78.0 79.9 77.7 71.3 

15-24 147.7 142.5 146.7 143.0 140.0 138.1 118.6 97.2 94.1 96.0 

 
Sursa:  

date administrative  ISJ, 
sau PLAI 2013-2020, ANEXA Demografie sursa INS 
1b – Proiectia evolutiei demografice 2003 2025 
1c- Proiectia populatiei de varsta scolara   

 

1) Localitatea în care este situată şcoala 

2) Celelalte localităţi limitrofe , care sunt relevante pentru aria de recrutare a elevilor 

 
 Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala la data de 1 iulie 2011 pe grupe 

de varsta 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Judeţul, 
Localitatea Nr. persoane 

 
 
 
 
Judeţul IAŞI 

  

  Grupa de vârstă (ani) 

TOTAL 0-14  15-19  20-24  25-29  30-64  65+ 

TOTAL 825773 148525 51135 76673 67382 377376 104682 

MASCULIN 407434 76062 26446 39262 34461 188103 43100 

FEMININ 418339 72463 24689 37411 32921 189273 61582 

URBAN 387549 55887 19775 39813 35859 196864 39371 

     Masculin 184556 28514 10139 19759 17507 92718 15939 

     Feminin 202993 27373 9636 20054 18352 104146 23432 

RURAL 438224 92638 31360 36860 31523 180532 65311 

     Masculin 222878 47548 16307 19503 16954 95405 27161 

     Feminin 215346 45090 15053 17357 14569 85127 38050 
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Anexa 10.2.1  

Pierderi cohortă UNITATE ŞCOALĂ  (ITP) 
 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

INVATAMANT PROFESIONAL 
Înscrişi învǎţǎmânt profesional   

clasa a IX a (Înv. prof. de 3 ani)  80 98 81 82 78 

Absolvenţi învǎţǎmânt profesional  

clasa a XI a /an III  (Înv. prof. de 3 ani)   - 57 75 48 

TOTAL PIERDERI   4  32/224 8/212 7/55 

% PIERDERI   18%  14% 3 % 12% 

LICEU TEHNOLOGIC      LICEU TEHNOLOGIC 

Înscrişi Liceu tehnologic 

Clasa a IX a 130 116 111 83 73 104 

 Absolvenţi învǎţǎmânt obligatoriu  

clasa a X a 89 124 88 83 69 56 

TOTAL PIERDERI 14 6 - 9/92 - 13/69 

% PIERDERI 15% 4% - 9% - 18% 

Absolvenţi clasa a XI a 83 95 79 80 83 74 

Absolvenţi STAGII DE PREGǍTIRE 

PRACTICǍ 9 25 8 - - - 

TOTAL PIERDERI 12 16 3 - - 11/85 

% PIERDERI 20,5% 16,84% 7,6% - - 12 

Absolvenţi clasa a XII a 73 87 76 90 75 74 

TOTAL PIERDERI 9 5 - 11/101 4/81 9/86 

% PIERDERI 12,33% 5,7% - 10% 4% 10% 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL      ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

Înscrişi înv. postliceal  34 33 29 29 44 49 

Absolvenţi postliceal  16 19 16 22 10 19 

TOTAL PIERDERI 3 15 3 1/23 7 1/20 

% PIERDERI 18% 44% 1,8% 4% 15% 5% 

TOTAL ŞCOALǍ      TOTAL ŞCOALǍ 

TOTAL ÎNSCRIŞI ŞCOALǍ 164 149 764 802 755 760 

TOTAL PIERDERI PE ŞCOALǍ 38 42 6 74 22 41 

% PIERDERI 23,17% 28,18% 7% 9% 2% 6% 

 

 

Sursa :  date administrative interne ale unitǎţii şcolare 

 

 

NOTĂ: Pentru unităţile şcolare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare 

profesională se recomandă realizarea tabelului şi pe fiecare domeniu 
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Anexa 10.2.2  

Pierderi cohortă TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 
 

 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 
Înscrişi învǎţǎmânt profesional   
clasa a IX a (Înv. prof. de 3 ani) - - 45 - - 33 

Absolvenţi învǎţǎmânt profesional  
clasa a XI a /an III  (Înv. prof. de 3 ani) - - - - 36 - 

TOTAL PIERDERI  4 - - - 2/38 - 

% PIERDERI  18% - - - 5% - 
 

LICEU TEHNOLOGIC  
Înscrişi Liceu Tehnologic 
Clasa a IX a 30 37 34 36 42 30 

 Absolvenţi învǎţǎmânt obligatoriu  
clasa a X a 27 21 28 23 25 30 

TOTAL PIERDERI 7 4 - 4/27 0 10 

% PIERDERI 23% 10,81% - 14% - 33% 

Absolvenţi clasa a XI a 23 22 - 21 23 29 

Absolvenţi STAGII DE PREGǍTIRE 
PRACTICǍ 9 10 - - - - 

TOTAL PIERDERI - - - 3/24 4/28 4 

% PIERDERI - - - 12% 14% 13% 

Absolvenţi clasa a XII a 23 22 23 18 22 21 

TOTAL PIERDERI 1 1 - 2/20 0 1 

% PIERDERI 4% 4,5% - 1% - 4% 

TOTAL PIERDERI PE ŞCOALǍ 8 5 - 17/107 4/121 15 
% PIERDERI 7% 4,46% - 15% 3% 15% 

 
 

Sursa :  date administrative interne ale unitǎţii şcolare 
 
NOTĂ: Pentru unităţile şcolare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare 
profesională se recomandă realizarea tabelului şi pe fiecare domeniu 
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Anexa 10.2.3  

Pierderi cohortă TEXTILE - PIELǍRIE 
 

 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL 
Înscrişi învǎţǎmânt profesional   
clasa a IX a (Înv. prof. de 3 ani) - 33 20 47 36 45 

Absolvenţi învǎţǎmânt profesional  
clasa a XI a /an III  (Înv. prof. de 3 ani) - - - 24 9 24 

TOTAL PIERDERI  - - - 15 - 3 

% PIERDERI  
  - 

2% 
- 11% 

 

LICEU TEHNOLOGIC  
Înscrişi Liceu Tehnologic 
Clasa a IX a 45 - - - - - 

 Absolvenţi învǎţǎmânt obligatoriu  
clasa a Xa 38 - - - - - 

TOTAL PIERDERI 4 - - - - - 
% PIERDERI 10% - - - - - 

Absolvenţi clasa a XI a 19 15 - - - - 

Absolvenţi STAGII DE PREGǍTIRE 
PRACTICǍ - 8 - - - - 

TOTAL PIERDERI 5 3 - - - - 

% PIERDERI 26% 13% - - - - 

Absolvenţi clasa a XII a 11 16 13 - - - 

TOTAL PIERDERI 2 - 2 - - - 

% PIERDERI 18% - 15 - - - 

TOTAL PIERDERI PE ŞCOALǍ 13 3 2 - - - 
% PIERDERI 11% 7,6% 15 - - - 

 
 

Sursa :  date administrative interne ale unitǎţii şcolare 
 
 
NOTĂ: Pentru unităţile şcolare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare 
profesională se recomandă realizarea tabelului şi pe fiecare domeniu 
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Anexa 10.2.4  

Pierderi cohortă ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 
 

 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018-
2019 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 
Înscrişi învǎţǎmânt profesional   
clasa a IX a (Înv. prof. de 3 ani) - 41 33 34 46 - 

Absolvenţi învǎţǎmânt profesional  
clasa a XI a /an III  (Înv. prof. de 3 ani) - - - 33 21 24 

Înscrişi învǎţǎmânt profesional   
clasa a X a /an I (Înv. prof. de 2 ani) - - - - - - 

Absolvenţi învǎţǎmânt profesional  
clasa a XI a /an II (Înv. prof. de 2 ani) - - - - - - 

TOTAL PIERDERI  - - - 15/101 8/103 4 

% PIERDERI  - - - 14% 7% 14% 

LICEU TEHNOLOGIC 
Înscrişi Liceu Tehnologic 
Clasa a IX a 55 36 35 36 31 33 

 Absolvenţi învǎţǎmânt obligatoriu  
clasa a X a 24 40 29 28 25 26 

TOTAL PIERDERI 3 1 - 2/30 - 3 

% PIERDERI 12% 2,4% - 6% - 10% 

Absolvenţi clasa a XI a 41 24 30 32 26 32 

TOTAL PIERDERI 7 5 - 1/33 3/29 6 
% PIERDERI 17% 17,24% - 3% 10% 15% 

Absolvenţi clasa a XII a 39 41 23 26 31 20 

TOTAL PIERDERI 6 1 - 6/32 1/31 7 

% PIERDERI 15% 2,3% - 18% 3% 25% 

Înscrişi POSTLICEAL AN I 34 33 29 29 28 - 

Absolvenţi POSTLICEAL 16 19 16 22 10 19 

TOTAL PIERDERI 3 6 3 1/23 13/44 1 

% PIERDERI 18% 31,57% 18% 4% 29% 5% 

TOTAL PIERDERI PE ŞCOALǍ 17 13 3 33/183 17/166 17 
% PIERDERI 8% 6,7% 1,8% 18% 10% 17% 

 
 

Sursa :  date administrative interne ale unitǎţii şcolare 
 
 
NOTĂ: Pentru unităţile şcolare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare 
profesională se recomandă realizarea tabelului şi pe fiecare domeniu 
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Anexa 10.2.5  

Pierderi cohortă ECONOMIC 
 

 

Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL 

Înscrişi învǎţǎmânt profesional   
clasa a X a /an I     - - 

Absolvenţi învǎţǎmânt profesional  
clasa a XI a /an II     - - 

TOTAL PIERDERI      - - 
% PIERDERI      - - 

 

LICEU TEHNOLOGIC  
Înscrişi Liceu Tehnologic 
Clasa a IX a 41 46 42 11 - 41 

 Absolvenţi învǎţǎmânt obligatoriu  
clasa a Xa 10 32 31 32 9 - 

TOTAL PIERDERI 2 2 - 3/35 - - 

% PIERDERI 20% 5,88% - 8% - - 

Absolvenţi clasa a XI a 11 14 34 27 34 13 

TOTAL PIERDERI - 1 - 6/33 2 1 

% PIERDERI - 6,66% - 18% 5% 5% 

Absolvenţi clasa a XII a 8 11 14 33 22 32 

TOTAL PIERDERI 1 - - 1/34 3 8 

% PIERDERI 12% - - 2% 13% 20% 

TOTAL PIERDERI PE ŞCOALǍ 3 3 - 12/113 5/72 9 

% PIERDERI 4% 2,91% - 10% 6% 16% 

 
 
Sursa :  date administrative interne ale unitǎţii şcolare 
 
 
NOTĂ: Pentru unităţile şcolare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare 
profesională se recomandă realizarea tabelului şi pe fiecare domeniu 
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Anexa 10.3.1   

Cauzele pierderilor înregistrate 
 

Cauzele pierderilor înregistrate în învǎţǎmânt profesional şi tehnic sfârşitul anului 

2018-2019 

Criteriul 

Total 
pierderi* 

(nr. 
elevi) 

Cauze 
Pierderi pe cauze      

(nr. elevi) 
Total pierderi  invăţământ 
profesional 

39 Abandon şcolar 
0 

Repetenţie 27 

Transfer în altă unitate de 
învăţământ 6 

(alte situaţii)** 
Plecati in strainatate 
EXMATRICULATI, 
RETRASI 
DECEDATI 6 

SURSA :administrative  interne unitate scolara 
* Valorile sunt cele din tabelul din Anexei 10.2. 
** Se vor trece situaţiile efective (ex. plecaţi în străinătate)  
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Anexa 10.3.2   
 
 

Cauzele pierderilor înregistrate la Liceu Tehnologic la sfârşitul anului şcolar 2018 - 2019 
 

Criteriul 
Total 

pierderi* 
(nr. elevi) 

Cauze 
Pierderi pe 

cauze       (nr. 
elevi) 

TOTAL PIERDERI ÎN 
LICEU TEHNOLOGIC 

 Abandon şcolar - 

Repetenţie 23 

Transfer în altă unitate 
de învăţământ 4 

Alte situaţii** 21 

Total la profilul tehnic  Abandon şcolar - 

Repetenţie - 

Transfer în altă unitate 
de învăţământ - 

Alte situaţii** - 

Total la profilul resurse 
naturale şi protecţia 
mediului 

 Abandon şcolar - 

Repetenţie - 

Transfer în altă unitate 
de învăţământ - 

Alte situaţii** - 

Total la profilul servicii  Abandon şcolar - 

Repetenţie 24 

Transfer în altă unitate 
de învăţământ 8 

Alte situaţii** 16 

 
* Pentru TOTAL PIERDERI ÎN LICEUL TEHNOLOGIC valorile sunt cele din tabelul 
Anexei 10.2 
** Se vor trece situaţiile efective 
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Anexa 10.3.3   

Cauzele pierderilor înregistrate 
 

Cauzele pierderilor înregistrate în învǎţǎmânt profesional  sfârşitul anului 2018 - 2019 
 

Criteriul 
Total 

pierderi* 
(nr. elevi) 

Cauze Pierderi pe cauze      
(nr. elevi) 

Total pierderi  invatamant 
profesional 

 Abandon şcolar 
- 

Repetenţie 27 

Transfer în altă unitate 
de învăţământ 6 

(alte situaţii)** 
Plecati in strainatate 
EXMATRICULATI 
RETRASI 
DECEDATI 

3 
3 

SURSA :administrative  interne unitate scolara 
* Valorile sunt cele din tabelul din Anexei 10.2. 
** Se vor trece situaţiile efective (ex. plecaţi în străinătate)  
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Anexa 10.4.1 

Rata abandonului 
 

RATA ABANDONULUI  ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 
 

Criteriul  

ANUL ŞCOLAR 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Total primar şi 
gimnazial 

Primar  Gimnazial Total primar şi gimnazial Primar  Gimnazial 
Total primar şi 

gimnazial 
Primar  Gimnazial 

masculin  -      -     -   

feminin  -      -     -   

urban*  -      -     -   

rural*  -      -     -   

Nota  
*După mediul de rezidenţă al elevilor 
 
SURSA -date administrative  interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.4.2 
 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU,  

PROFILUL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 

Total şcoală - - - - - - 

masculin       

feminin       

urban**       

rural**       

a X-a 

Total şcoală - 1 - - - - 

masculin       

feminin  1     

urban**  1     

rural**       

a XI-a  

Total şcoală - - - - - - 

masculin       

feminin       

urban**       

rural**       

a XII - a 

Total şcoală - - - - - - 

masculin       

feminin       

urban**       

rural**       

Nota 
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
SURSA :date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.4.3 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU,  

PROFILUL TEXTILE - PIELǍRIE 

 

Clasa Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 

Total şcoală  -  - - - - - 

masculin         

feminin         

urban**         

rural**         

a X-a 

Total şcoală  -  2 - - - - 

masculin    -     

feminin    2     

urban**    2     

rural**    -     

a XI-a  

Total şcoală  -  - 3 - - - 

masculin     2    

feminin     1    

urban**     2    

rural**     1    

a XII - a 

Total şcoală  -  - - - - - 

masculin         

feminin         

urban**         

rural**         

Nota 
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
SURSA :date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.4.4 
 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU,  

PROFILUL - ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 
 

Clasa  Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 

Total şcoală  -  1 - - - - 

masculin         

feminin    1     

urban**    1     

rural**         

a X-a 

Total şcoală  -  - - - - - 

masculin         

feminin         

urban**         

rural**         

a XI-a  

Total şcoală  -  - - - - - 

masculin         

feminin         

urban**         

rural**         

a XII - a 

Total şcoală  -  - - - - - 

masculin         

feminin         

urban**         

rural**         

Nota 
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
SURSA :date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.4.5 
 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU,  

PROFILUL - ECONOMIC 

 

Clasa  Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 

Total şcoală  - - - - - - 

masculin        

feminin        

urban**        

rural**        

a X-a 

Total şcoală  - 1 - - - - 

masculin   -     

feminin   1     

urban**   1     

rural**        

a XI-a  

Total şcoală  - - - - - - 

masculin        

feminin        

urban**        

rural**        

a XII - a 

Total şcoală  - - - - - - 

masculin        

feminin        

urban**        

rural**        

Nota 
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
SURSA :date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.4.6 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ,  

PROFILUL - TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 

Total şcoală - - - - -  

masculin       

feminin       

urban**       

rural**       

a X-a 

Total şcoală 1 - - - -  

masculin       

feminin 1      

urban** 1      

rural**       

a XI-a  

Total şcoală - - - - -  

masculin       

feminin       

urban**       

rural**       

Nota 
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
SURSA :date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.4.7 
 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ,  

PROFILUL – TEXTILE - PIELĂRIE 

 

Clasa  Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 

Total şcoală - - - - -  

masculin       

feminin       

urban**       

rural**       

a X-a 

Total şcoală 2 - - - -  

masculin       

feminin 2      

urban** 2      

rural**       

a XI-a  

Total şcoală - 3 - - -  

masculin  2     

feminin  1     

urban**  2     

rural**  1     

Nota 
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
SURSA :date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.4.7 
 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ,  

PROFILUL – ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 
 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

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

a IX-a 

Total şcoală 1 - - - -  

masculin       

feminin 1      

urban** 1      

rural**       

a X-a 

Total şcoală - - - - -  

masculin       

feminin       

urban**       

rural**       

a XI-a  

Total şcoală - - - - -  

masculin       

feminin       

urban**       

rural**       

Nota 
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
SURSA :date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.5.1 

 
 
 

Rata de promovare 
 
 
 
 
 

RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 
 

CRITERIUL 

Anul şcolar 

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

Primar Gimnazial Primar Gimnazial Primar Gimnazial Primar Gimnazial 

Total şcoală 65/69 85/87 84/88 86/90 73/85 88/93 77/80 81/103 

masculin 34 48 41 43 37 46 47 53 

feminin 31 37 43 43 36 42 30 50 

urban* 34 50 52 47 59 53 56 64 

rural* 31 37 32 39 14 35 21 39 

Rata de promovare se calculează ca raport dintre numărul elevilor promovaţi la sfârşitul 
anului şcolar şi numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar. 
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Anexa 10.5.2 
 
 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  

PROFILUL - TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 27/37 23/34 28/36 40/42 27/30 

masculin 11 7 9 8 13 

feminin 16 16 19 32 14 

urban** 15 15 15 21 15 

rural** 12 8 13 19 12 

a X-a 

Total 
şcoală 21/23 23/28 23/27 25/31 30/40 

masculin 8 10 7 8 12 

feminin 13 13 16 17 18 

urban** 10 10 13 13 17 

rural** 11 13 10 12 13 

a XI-a  

Total 
şcoală 22/28 20/25 21/24 23/28 29/33 

masculin 10 10 10 8 9 

feminin 12 10 11 15 20 

urban** 12 15 12 13 16 

rural** 10 5 9 10 13 

a XII - a 

Total 
şcoală 22/23 23/23 18/20 22/22 21/22 

masculin 11 12 9 10 8 

feminin 11 11 9 12 13 

urban** 10 10 11 11 13 

rural** 12 13 7 11 8 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
 
SURSA: date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.5.3 

 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  

PROFILUL - TEXTILE - PIELǍRIE 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

 

a IX-a 

Total 
şcoală - - - - - 

masculin      

feminin      

urban**      

rural**      

a X-a 

Total 
şcoală 22/25 - - - - 

masculin 14     

feminin 8     

urban** 12     

rural** 10     

a XI-a  

Total 
şcoală 19/23 15/23 - - - 

masculin 7 6    

feminin 12 9    

urban** 9 10    

rural** 10 5    

a XII - a 

Total 
şcoală 13/16 16/19 13/15 - - 

masculin 4 5 4   

feminin 9 11 9   

urban** 6 9 8   

rural** 7 7 5   

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
 
SURSA: date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.5.4 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  

PROFILUL - ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014- 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 27/36 27/36 26/36 25/31 26/33 

masculin 3 2 4 3 4 

feminin 24 25 22 22 22 

urban** 10 15 18 13 14 

rural** 17 12 8 12 12 

a X-a 

Total 
şcoală 40/41 29/29 28/30 25/30 26/29 

masculin 7 2 2 4 3 

feminin 33 27 26 21 23 

urban** 20 15 18 13 15 

rural** 20 14 10 12 11 

a XI-a  

Total 
şcoală 24/29 30/40 32/33 26/29 32/38 

masculin 3 5 4 1 5 

feminin 21 25 28 25 27 

urban** 12 20 21 14 17 

rural** 12 10 11 12 15 

a XII - a 

Total 
şcoală 41/42 23/24 26/32 31/32 20/27 

masculin 2 3 4 4 1 

feminin 39 20 22 27 19 

urban** 20 15 16 16 12 

rural** 21 8 10 15 8 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
 
SURSA: date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.5.5 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  

PROFILUL - ECONOMIC 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 35/46 34/44 9/11 12/12 36/41 

masculin 15 13 2 10 14 

feminin 20 21 7 2 22 

urban** 15 20 6 7 19 

rural** 20 14 3 5 17 

a X-a 

Total 
şcoală 32/34 32/35 32/35 9/9 - 

masculin 10 16 12 3  

feminin 22 16 20 6  

urban** 12 17 22 5  

rural** 20 15 10 4  

a XI-a  

Total 
şcoală 14/15 34/35 27/33 34/36 13/14 

masculin 6 17 12 11 4 

feminin 8 17 15 23 10 

urban** 7 20 18 18 9 

rural** 7 14 9 14 4 

a XII - a 

Total 
şcoală 11/11 14/14 33/34 22/27 33/34 

masculin 6 6 16 11 13 

feminin 5 8 17 11 20 

urban** 5 10 18 11 23 

rural** 6 4 15 11 10 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
 
SURSA: date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.5.6 

 

 
 
 

RATA DE PROMOVARE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ,  

PROFILUL – Turism şi alimentaţie 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 

- 
33/37 - - 24/33 

masculin  8   4 

feminin  25   20 

urban**  20   15 

rural**  13   9 

a X-a 

Total 
şcoală - - 38/39 - - 

masculin   10   

feminin   28   

urban**   15   

rural**   12   

a XI-a  

Total 
şcoală - - - 34/38 - 

masculin    8  

feminin    26  

urban**    18  

rural**    16  

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
 
SURSA: date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.5.7 

 

RATA DE PROMOVARE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ,  

PROFILUL – Textile - pielărie 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 

32/43 
9/10 35/47 24/36 33/45 

masculin 8 4 10 4 12 

feminin 24 5 25 20 21 

urban** 12 6 18 13 23 

rural** 20 4 17 11 10 

a X-a 

Total 
şcoală - 27/31 9/9 - 20/27 

masculin  8 4  3 

feminin  19 5  17 

urban**  17 5  11 

rural**  10 4  9 

a XI-a  

Total 
şcoală - - 24/28 36/38 24/27 

masculin   9 10 7 

feminin   15 26 17 

urban**   14 19 13 

rural**   10 17 11 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
 
SURSA: date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.5.8 

 

RATA DE PROMOVARE LA ŞCOALA PROFESIONALĂ,  

PROFILUL – Estetica şi igiena corpului omenesc 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

a IX-a 

Total 
şcoală 

35/41 
27/34 25/34 38/46 - 

masculin 3 3 1 4  

feminin 32 24 24 34  

urban** 15 14 13 19  

rural** 20 13 12 19  

a X-a 

Total 
şcoală - 36/38 28/31 28/30 38/42 

masculin  4 3 3 5 

feminin  32 25 25 33 

urban**  20 16 14 28 

rural**  16 12 14 10 

a XI-a  

Total 
şcoală - - 33/36 26/28 24/28 

masculin   4 1 2 

feminin   29 25 22 

urban**   20 14 14 

rural**   13 12 10 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
 
SURSA: date administrative interne ale unitatii scolare 
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Anexa 10.6.1  

RATA DE SUCCES 
 

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT  

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015-
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 
care : 

87 76 90 75 74 

Pe sexe 
masculin 23 26 33 25 22 

feminin 64 50 57 50 52 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

50 49 55 24 48 

din alte 
localităţi, din 
care: 

37 27 35 51 26 

urban 50 49 55 24 48 

rural 37 27 35 51 26 

Promovaţi 
la examenul 
de 
bacalaureat 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

18 16 24 17 31 

Pe sexe 
masculin 4 5 3 13 7 

feminin 14 11 21 4 24 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

13 6 15 5 21 

din alte 
localităţi, din 
care: 

5 10 9 12 10 

urban 13 6 15 5 21 

rural 5 10 9 12 10 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul 
de 
bacalaureat 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care: 

18 16 24 17 31 

Pe sexe 
masculin 5 5 3 13 7 

feminin 11 11 21 4 24 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

6 6 15 12 21 

din alte 
localităţi, din 
care: 

10 10 9 5 10 

urban 6 6 15 12 21 

rural 10 10 9 5 10 
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Anexa 10.6.2  
 

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 
COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

 
          

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015-
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 –  
2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 
care: 

87 76 90 75 74 

Pe sexe 
masculin 26 26 34 25 22 

feminin 50 50 56 50 52 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

50 49 50 24 48 

din alte 
localităţi, din 
care: 

37 27 40 51 26 

urban 50 49 50 24 48 

rural 37 27 40 51 26 

Promovaţi 

la examenul 
de certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care: 

51 76 84 54 59 

Pe sexe 
masculin 12 26 32 14 15 

feminin 39 50 52 45 44 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

30 49 44 34 34 

din alte 
localităţi, din 
care: 

21 27 40 25 25 

urban 30 49 44 34 34 

rural 21 27 40 25 25 

Ponderea 

absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care: 

51 76 84 54 59 

Pe sexe 
masculin 12 26 19 19 15 

feminin 39 50 35 35 44 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

30 49 23 23 34 

din alte 
localităţi, din 
care: 

21 27 31 31 25 

urban 30 49 23 23 34 

rural 21 27 31 31 25 
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Anexa 10.6.3  
 

 EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 
COMPETENŢELOR  învǎţǎmântul profesional   

  

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

  

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 
care : 

18   - - 
57 66 48 

Pe sexe 
masculin  9    10 17 9 

feminin  9    47 49 39 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

12    
25 22 27 

din alte 
localităţi, din 
care: 

 6    

24 44 21 

urban  12    25 22 27 

rural  6    24 44 21 

Promovaţi 
la examenul 
de certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

 18  - - 
50 61 45 

Pe sexe 
masculin  9   9 7 7 

feminin  9   41 38 38 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

 12   
26 24 24 

din alte 
localităţi, din 
care: 

 6   
24 21 21 

urban  12   26 24 24 

rural  6   24 21 21 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

18 -   
50 61 45 

Pe sexe 
masculin  9   9 16 7 

feminin  9   41 45 38 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

 12   
26 30 24 

din alte 
localităţi, din 
care: 

 6   
24 31 21 

urban  12   26 30 24 

rural  6   24 31 21 
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Anexa 10.6.4  
 

 EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A 
COMPETENŢELOR  POSTILEALĂ   

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

  

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 
care : 

 19 16 22 10 19 

Pe sexe 
masculin  3 1 3 4 5 

feminin  16 15 19 6 14 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

 15 10 21 5 15 

din alte 
localităţi, din 
care: 

 4 6 1 5 4 

urban  15 10 22 5 15 

rural  4 6 0 5 4 

Promovaţi 
la examenul 
de certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

 19 13 14 7 9 

Pe sexe 
masculin  3 1 2 2 0 

feminin  16 12 12 5 9 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

 15 10 13 4 6 

din alte 
localităţi, din 
care: 

 4 3 1 3 3 

urban  15 10 14 4 6 

rural  4 3 0 3 3 

Ponderea 

absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care: 

 19 13 14 7 9 

Pe sexe 
masculin  3 1 2 2 0 

feminin  16 12 12 5 9 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

 15 10 13 4 6 

din alte 
localităţi, din 
care: 

 4 3 1 3 3 

urban  15 10 14 4 6 

rural  4 3 0 3 3 
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Anexa 10.7. 

Numǎr elevi/cadru didactic 
 
 

Nr. elevi/cadru didactic 
 
 

 NIVEL JUDEŢEAN ŞCOALA COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” IAŞI 

Nivel de 
învăţământ 

2006 - 
2007 

2007 – 
2008 

2008 – 
2009 

2009 – 
2010 

2010 – 
2011 

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

Preşcolar      - - - -  

Primar 
     69/13 

 
70/18 

88/18 85/18 80/18 

Gimnazial      94/26 82/20 90/20 93/20 103/20 

Liceal 13,91 13,65 14,12 14,71 15,24 433/52 406/44 344/45 315/35 341/32 

Profesional 
şi tehnic 

14,01 
 

14,41 
12,82 

 
14,03 

 
13,20 

 
99/12 155/18 216/19 218/29 202/25 

Postliceal      55/4 48/6 38/6 44/6 49/8 

Şcoală de 
maiştrii 

      - - -  

TOTAL            755/108 

 

SURSA:  PLAI  , Administrative interne 
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Anexa 10.8. 1 

Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” IAŞI 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018 – 2019 
(situaţia la data de1 sept. 2019) 

 
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală  
(se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi…) 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de 
pregătire 
(stagii de 
pregătire 
practică/ 

învăţământ 
profesional) / 

Profilul la 
lic.tehn./ 

Postliceală 

Calificarea 

Nr.absove
nţi 

(distinct 
pe fiecare 

nivel, 
domeniu/p

rofil şi 
calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 

agricol) 

Înregistraţi în 
şomaj 

(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 

au venituri şi 
se află în 

căutarea unui 
loc de muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

NIVEL 3 
învăţământ 
profesional 

Textile 
Confectioner 

produse textile 
24 4 10  6 4   

Estetică  
Frizer – coafor – 

manichiurist - 
pedichiurist 

24 5 11  4 4   

TOTAL pentru nivelul 3 48 9 21  10 8   

Liceu 
tehnologic 

(niv.4) 

Economic 
Tehnician în 

activitati economice 
33 11 6  3 13   

Turism 
Tehnician în 
gastronomie 

21 0 14  1 6   

Estetică  Coafor stilist 20 5 10  1 4   

TOTAL pentru nivelul 4 74 16 30  5 23   

Postliceală Estetica Stilist 19 0 15  0 4   

TOTAL pentru nivelul 5 19 0 15  0 4   

TOTAL ŞCOALĂ 141 25 66  15 35   
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Anexa 10.8. 2 
 

Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” IAŞI 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018 – 2019 
(situaţia la data de1 sept. 2019) 

Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală  
(se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi…) 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de 
pregătire 
(stagii de 
pregătire 
practică/ 

învăţământ 
profesional) / 

Profilul la 
lic.tehn./ 

Postliceală 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 

au venituri şi 
se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

învăţământ 
profesional 

Estetică 

Frizer – coafor 
– manichiurist - 

pedichiurist  
24 5 11 0 4 4   

Textile 
Confectioner 

produse textile 
24 4 10 0 6 4   

TOTAL pentru nivelul 3 48 9 21 0 10 8   

Liceu tehnologic 
(niv.4) 

Economic 
Tehnician în 

activităţi 
economice 

33 11 6 0 3 13   

Turism şi 
alimentaţie 

Tehnician în 
gastronomie 

21 0 14 0 1 6   

Estetica Coafor stilist 20 5 10 0 1 6   

TOTAL pentru nivelul 4 74 16 30 0 5 23   

Postliceală Estetica Stilist 19 0 15 0 0 4   

TOTAL pentru nivelul 5 19 0 15 0 0 4   

TOTAL ŞCOALĂ 141 25 66 0 15 35   
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Anexa 10.8. 3 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii - TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 
 

Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” IAŞI 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018 – 2019 
(situaţia la data de1 sept. 2019) 

 
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală  
(se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi…) 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de 
pregătire 
(stagii de 
pregătire 
practică/ 

învăţământ 
profesional) / 

Profilul la 
lic.tehn./ 

Postliceală 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil şi 

calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 

au venituri şi 
se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

TOTAL pentru nivelul 3         

Liceu 
tehnologic 

(niv.4) 

Turism şi 
alimentaţie 

Tehnician în 
gastronomie 

21 0 14 0 1 6   

TOTAL pentru nivelul 4 21 0 14 0 1 6   

TOTAL ŞCOALĂ 21 0 14 0 1 6   

 

 
 
Se va realiza şi situaţia în procente 
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Anexa 10.8. 4 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii – TEXTILE - PIELĂRIE 

Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” IAŞI 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018 – 2019 
(situaţia la data de1 sept. 2019) 

 
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală  
(se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi…) 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de 
pregătire 
(stagii de 
pregătire 
practică/ 

învăţământ 
profesional) / 

Profilul la 
lic.tehn./ 

Postliceală 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil şi 

calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 

au venituri şi 
se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

învăţământ 
profesional 

Textile - 
pielărie 

Confectioner 
produse 
textile 

24 4 10 0 6 4   

TOTAL pentru nivelul 3 24 4 10 0 6 4   

TOTAL ŞCOALĂ 24 4 10 0 6 4   

 

 
 
Se va realiza şi situaţia în procente 
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Anexa 10.8. 5 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii –ECONOMIC 

Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” IAŞI 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018 – 2019 
(situaţia la data de1 sept. 2019) 

 
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală  
(se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi…) 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de 
pregătire 
(stagii de 
pregătire 
practică/ 

învăţământ 
profesional) / 

Profilul la 
lic.tehn./ 

Postliceală 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil şi 

calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 

au venituri şi 
se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

Liceu 
tehnologic 

(niv.4) 
ECONOMIC 

Tehnician în 
activităţi 

economice 
33 11 6 0 3 13   

TOTAL pentru nivelul 4 33 11 6 0 3 13   

TOTAL ŞCOALĂ 33 11 6 0 3 13   

 
 
 
 
 
Se va realiza şi situaţia în procente 
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Anexa 10.8. 6 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii - ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI 
OMENESC 

Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC „ION HOLBAN” IAŞI 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018 – 2019 
(situaţia la data de1 sept. 2019) 

 
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală  
(se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi…) 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de 
pregătire 
(stagii de 
pregătire 
practică/ 

învăţământ 
profesional) / 

Profilul la 
lic.tehn./ 

Postliceală 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil şi 

calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau 
ca producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 

au venituri şi 
se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

învăţământ 
profesional 

Estetică 

Frizer – 
coafor – 

manichiurist - 
pedichiurist 

24 5 11 0 4 4   

TOTAL pentru nivelul 3 24 5 11 0 4 4   

Liceu 
tehnologic 

(niv.4) 
Estetică Coafor stilist 20 5 10 0 1 4   

TOTAL pentru nivelul 4 20 5 10 0 1 4   

Postliceală Estetică Stilist 19 0 15 0 0 4   

TOTAL pentru nivelul 5 19 0 15 0 0 4   

TOTAL ŞCOALĂ 63 10 36 0 5 12   

 

Se va realiza şi situaţia în procente 
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Anexa 10.9.  

Reţele şcolare 
 
 

Unitatea IPT:............. 

 

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 
 

Centrul de resursă 
responsabil 

Nr. şcoli arondate  

Şcoli Phare TVET 
arondate din regiunea….. 

(denumire, localitate, 
judeţ) 

      

 
 
 

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006 
 

Şcoala coordonatoare  Şcoli Phare TVET arondate 

    

  

  

  

 
 
 

Reţele locale active în care este implicată şcoala 
 

Şcoala coordonatoare 
(denumire)  

Şcoli cuprinse în reţea 
(denumire) 

Scopul reţelei 
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Anexa 11 

ACŢIUNI DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PENTRU CARIERĂ DERULATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020 
 

                            În anul şcolar 2019-2020, în cadrul Colegiului Tehnic ,,Ion Holban” Iaşi elevii vor urma  programul de consiliere vocaţională cu tema 

Consiliere privind cariera-Oferta OSP şi programul ,,Alege cariera”. 

Acţiuni de orientare şi 

consiliere profesională 

(denumirea acţiunii) 

Cine a organizat Agenţi economici 

implicaţi 

Alţi parteneri 

implicaţi 

Grup ţintă Scop Observaţii 

Activităţi de 

autocunoaştere „Cine 

sunt eu?” 

Prof. Psihoped. 

Chelaru Anişoara 

-  - Elevii claselor a 

VIII-a, a XII a, a 

XIII- a 

Formarea capacităţii de 

autocunoaştere 

La nivelul 

şcolii 

Vizită la atelierele  Prof. Psihoped., 

diriginţii, maiştri 

instructori, asistent 

social, părinţii 

Societăţi 

comerciale din 

judeţul Iaşi 

ONG-uri Elevii claselor a 

VIII-a, a  

Informarea elevilor cu 

privire la meseriile pe 

care le vor putea 

practica pe viitor. 

La nivelul 

şcolii 

Prezentarea ofertei 

educaţionale universitare 

Prof. Psihoped., 

diriginţii, asistent 

social 

 -  Universitatea 

„Al. I. Cuza” 

Iasi, 

Universitatea 

„Petre Andrei” 

din Iaşi 

Elevii claselor a 

XII- a  

Informarea elevilor cu 

privire la oferta 

universitară pentru anul 

universitar 2018-2019. 

La nivelul 

şcolii 

Dezbatere -„Cum mă 

văd peste cinci ani?” 

Prof. Psihoped., 

diriginţii, asistent 

social, părinţii 

-  Centrul de 

plasament „Ion 

Holban” Iasi 

Elevii claselor a 

XII-a 

Conştientizarea elevilor 

cu privire la importanţa 

alegerii meseriei şi 

posibilitatea de a o 

practica. 

La nivelul 

şcolii 

Târgul Ofertelor 

Educaţionale 

Colegiul Tehnic„Ion 

Holban” Iaşi 

-  -  Elevii claselor a 

VIII-a 

Informarea elevilor cu 

privire la ofertele 

educaţionale pentru 

anul şcolar 2018-2019 

La nivelul 

şcolii 

Oferta de angajare Prof. Psihoped., 

diriginţii, asistent 

social 

A.J.O.F.M. 

Clubul Rotary 

Fundaţia 

Alternative 

sociale 

 

 

Centrul de 

plasament „Ion 

Holban” Iasi 

Direcţia pentru 

protecţia muncii 

Elevii claselor a 

XII a  

Informarea elevilor cu 

privire la oferta de 

angajare 

La nivelul 

şcolii/La 

centrul de 

informare 
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Anexa 12 
Situaţia cabinetului de orientare şcolară şi vocaţională la nivelul unităţii şcolare 

Nr. 

crt. 

Unitatea şcolară Unitatea şcolară dispune de cabinet 

de orientare şcolară 

DA/NU 

Unitatea şcolară este arondată altei unităţi 

şcolare cu cabinet de orientare şcolară 

DA/NU 

Observaţii 

1 Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

 

DA NU Cabinet înfiinţat în anul şcolar 

2008-2009  

 

 

 

Anexa 13 

PERFECŢIONARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 

 

Anexa 13.1 

Formarea cadrelor didactice prin înscrierea la gradele didactice în anul şcolar 2018 - 2019: 

 

 

 

 

Numărul total  de cadre 

didactice 

Numărul total  

de inspecţii 

Insp.sp

ec. def. 

I C 1 

grd. II 

IC 2 

grd.II 

Insp.spe

c grd. II 

I C 1 

grd. I 

Colocviu 

grd. I 

IC 2 

grd.I 

Insp.spec 

grd. I 

106 12 4 1 2 - 2 3 - 2 

4 

1 

2 2 

3 

2 

NR. INSPECȚII 

Insp.spec.def.

I C 1 grd.II

IC 2 grd.II

I C 1 grd.I

Colocviu grd.I

Insp.spec grd.I
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Anexa 13.2 
Alte programe/stagii de formare 

Cursuri perfecţionare 

14 cadre didactice participante la 12cursuri de perfecţionare 
Nr. 

crt. 
Denumire  curs de formare 

Furnizorul 

de formare 

Nr.de 

participanţi 

1. Managementul proiectelor educaţionale CCD 25 

2. 
Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ 

preuniversitar 
InfoEducaţia 2 

3. Mentorat –strategii şi inovare InfoEducaţia 3 

4. Strategii didactice de predare învăţare-evaluare InfoEducaţia 2 

5. Autismul-tehnici moderne de intervenţie MITASOV 2 

6. Dialogul social şi leadership-ul pentru educaţie CCD  1 

7. 

ASOCIATIA EVEREST PROIECT, Cursul internațional 

(iunie 2019) s-a adresat cadrelor didactice care doresc sa 

consilieze copii si parintii in privinta prevenirii obezitatii dar si 

asistentilor medicali, sociali in  promovarea unui stil de viata 

sanatos.  

Proiectului  

international 

CORRECT 

IT. 

1 

8. 
Aplicare TIC înprocesul de predare-învăţare-evaluare în 

învăţământul primar şi gimnazial 
APMAT 2 

9. 
Implementarea TIC În programele educaţionale  innovative de 

prevenire a abandon şcolar 
APMAT 2 

 

CERCETARE ŞI INOVARE ÎN EDUCAŢIE 
Simpozioane/ conferinţe naţionale/ internaţionale 
22 cadre didactice cu 21articole în cadrul simpozioanelor 

Denumire simpozion, conferinţă 

Numele şi prenumele 

cadrelor didactice 

participante 

Lucrare susţinută 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

ConcursuluiNaţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. Constantinescu Ioana 

Lăcrămioara, Colegiul 

Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

Metode de învăţare interactiv- 

creativă 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

ConcursuluiNaţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. dr. 

ManolacheViorica, 

Colegiul Tehnic “Ion 

Holban” Iaşi 

Utilizarearea surselor digitale 

în predarea educaţiei 

tehnologice 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

ConcursuluiNaţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. dr. Băiceanu 

Adriana, Colegiul Tehnic 

,,Ion Holban‟‟ Iaşi 

Problematizarea – Metodă  de 

predareactivă a conceptului 

de termocinetică 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

ConcursuluiNaţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. Bârca Lidia, Colegiul 

Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

Creativitatea în lucrul cu 

copilul cu cerinţe educative 

speciale 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

Prof. Cășuneanu Maria, 

Colegiul Tehnic ”Ion 

Holban” Iași,  

Imaginația și creativitatea 

elevilor dezvoltată prin 

derularea proiectelor 
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creativitate”CAEN -2019 educative 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof.Chelaru Cristian, 

Colegiul Tehnic ,,Ion 

Holban” Iași 

Metode utilizate în activitățile 

logico-matematice la elevii cu 

deficiență motorie 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. ChitariuRaluca-

Simona,  prof. instr. 

Practica Ichim Ana Maria, 

ColegiulTehnic ,,Ion 

Holban” Iași 

Simbioza eternă între tradiție 

și creativitate 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

ConcursuluiNaţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. EnachiAnabella, 

Colegiul Tehnic ,,Ion 

Holban” Iași 

Reînvierea magiei lecturii 

într-o lume digitală 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. Gasner Gabriela, 

Colegiul Tehnic “Ion 

Holban”Iaşi 

Utilizarea dispozitivelor 

mobile în demersul instructiv-

educativ 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. Gheorghiu Gabriel, 

prof. Hriscu Cristina, 

Colegiul Tehnic “Ion 

Holban” Iaşi 

Educaţia prin cultură 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. Pălimaru Irina-

Maria, Colegiul  Tehnic 

”Ion Holban” Iași 

“Modalităţi de adaptare a 

școlarului cu cerințe 

educative speciale 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. Pălimaru 

Ovidiu, Colegiul 

Tehnic ”Ion Holban” 

Iași 

Comunicarea didactică 

înorele de educaţie fizică şi 

sport 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. Popescu Gianina, 

Colegiul Tehnic “Ion 

Holban”, Iaşi 

Siguranţa online, 

întrenecesitateşirealitate 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate”CAEN -2019 

Prof. Vrănescu Maria, 

Colegiul Tehnic ”Ion 

Holban” Iași”; 

Parteneriatul şcoală – familie 

în viziunea integrării în 

structurile europene 

Simpozion “Imaginaţie şi creativitate în 

demersul instructiv educativ” din cadrul 

Concursului Naţional “Tradiţii şi 

creativitate” CAEN -2019 

Prof. Vrănescu Maria, 

prof. Popescu Gianina, 

ColegiulTehnic ”Ion 

Holban” Iași 

Demersul didactic privitca o 

situaţie de comunicare 

Iniţiative didactice-Simpozion naţional-dec -

2018 
Balan Simona Cristina participant 

Şcoala, a doua familie-Simpozion judeţean-

nob -2018 
Balan Simona Cristina participant 

Ştiinţă şi pasiune--Simpozion judeţean-

martie -2019, Col. Teh. de Electronică şi 

telecomunicaţii „Gh. Mârzescu” Iaşi 

Niţă Georgeta participant 
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Conferinţa de lansare a proiectului ACCED- 

Copilul de azi, creatorul de maine, 

organizată de QUARTZ MATRIX 

28.09.2018 

Ştefan Ramona participant 

Simpozion Naţional„Iniţiativedidactice” / 

Sc. Gim. „Ştefancel Mare ” Vaslui / ed. a II 

–a, 29.11.2018 

Ştefan Ramona Creativitate În procesul 

instructiv educativ  

 

Simpozion Regional 

“Bunepracticiprivindculturacalităţiiînînvăţă

mântul special şi special integrat“–Sc. Gim 

„C. Păunescu”/ Dec 2018 

Ştefan Ramona 

participant 

Conferinţa “Super Teach – 

InspiraţiepentruEducaţie” , Universitatea 

„Al.I.Cuza‟Iasi, organizatori: 

FundaţiaEducativă, Fundaţia Romanian 

Business Leaders, 

InstitutulDezvoltăriiPersonale 

EnacheAnabella 

participant 

 

PUBLICAŢII ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL în anul 
şcolar 2018-2019 

Nr 

crt 
Denumirea volumului/ cărţii Autori Anul publicării 

1. Anuarul învăţământului special şi special integrat al judeţului 

Iaşi 

coautor-PuriceOana 2019 

2. Broşură „Educaţie pentru toţi” finalizare proiect ERASMUS + 

KA 1 

Gasner  Gabriela 2019 

3. Manual religie catolică-clasa a V-a  Fulvina Blânda 2018-2019 

4. Manual religie catolică-clasa a VI-a  Fulvina Blânda 2018-2019 

 

 

 

Participări la concursuri de referate și comunicări științifice 
4 cadre didactice cu 7 lucrări prezentate la concursuri de referate şi comunicări ştiinţifice 
Nr. 
crt. 

Denumire articol/ studiu Denumirea volumului/ 
cărţii / publicaţie(revistă) 

Autori Editura Anul publi-  
cării 

1. Optimizarea 

performanţelor prin 

autocunoaştere asistată 

Revistă şcolară  Murariu Lidia 

Mădălina 

 Mai 2019 

2. Valenţe formative ale 

jocului didactic 

Revistă de formare şi 

documentare „Iniţiative 

didactice, ed. a III-a 

Purice Oana  ian 2019 

3. Rolul compensator al 

terapiei ocupaţionale în 

scopul integrării socio-

profesionale a copiilor cu 

C.E.S. 

Anuarul învăţământlui 

special şi special 

integrat al judeţului Iaşi 

Purice Oana  2019 

4. Articol „Aspecte actuale 

ale siguranței online” 

publicat online pe 

platforma iTeach martie 

Gasner Gabriela  2019 

5. Referat „Dificultăți de 

învățare. Dislexia. 

Concursul Național de 

Referate și Comunicări 

Gasner Gabriela  mai  2019, 
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Discalculia. Dispraxia” 

 

Științifice -cu 

participare 

internațională -„Ștefan 

Procopiu” ed. XXVIII-a 

–Colegiul Tehnic „Gh. 

Cartianu” Piatra Neamț 

Masterat / doctorat - 1 cadru didactic  
 

Nr.crt. Nume şi prenume Denumire 

master  

Perioada / 

credite  

Furnizor  

1. Corduneanu Mihaela Inovare și 

antreprenoriat/  

anul II  

 

2017 / 60 de 

credite  

UniversitateaTehnică “Gheorghe 

Asachi” Din Iaşi, Facultatea De 

Textile Pielărie Și Management 

Industrial, Domeniul: Inginerie Și 

Management 

 
 

 

Anexa 14   

ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT 

Denumire parteneriat Partener 
„Tradiții și creativitate”  ISJ Iași, ERIP, Lic. Tehn. Special „Vasile Pavelcu” 

Repere culturale și istorice ieșene" UAIC, Facultatea de Istorie,  

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” Filiala Iaşi,  

Secţia VI Poliţie Iaşi,  

Asociaţia Naţională a Veteranilor de  Război Filiala Iaşi 

"Cultura populară tradiţională" Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi  

Muzeul de Etnografie, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, 

”Campionii speciali” SC Matei Byzantin Art SRL, Sc G P. PONI-Cucuteni, GPP 3, 

GPP 12, GPP 29 

,,Primăvara în culoare”  Școala specială gimnazială Pașcani 

„Voluntar@BJ Iași” programul „Biblioteca și comunitatea”, cu participare la 

activitățile „Lectura ARTEI”- Eroii tăi, ai mei și ai noștri!, 

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Iași 

„DACĂ NU POȚI VENI LA 

BIBLIOTECĂ, VINE BIBLIOTECA 

LA TINE!”  

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Iași 

,,Fii bun, bătrânii noștrii sunt 

asemeni Sfinților!”  

Căminul de pensionari ,,Sf. Cuvioasa Parascheva”, Iași 

"Incursiune în viața de student"  parteneriat profesori Facultatea de Litere 

Spune Nu violenţei!, parteneri  Pol. Mun. Iasi , Secţia 6 

Prevenirea Abandonului şcolar,  parteneri Pol. Mun. Iasi , Secţia 6 

Şcoală – Familie - Centru de 

Plasament,  

Centrul de Plasament “Ion Holban”, Iași 

Ziua limbilor europene  Liceul Teoretic “D.Cantemir” 

Sănătate și frumusețe  

 

Cabinet de neuropsihiatrie şi neurologie-doctor Oprişan 

Georgeta 

Traficul de persoane și formele sale, A.N.I.T.P - Centrul regional Iaşi 
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„Christmas time again”, 

”Carols&Christmas Songs”  

Liceul Teoretic “D.Cantemir”, Iași. 

Unirea Principatelor Române de la 

1859 

Centrul de zi pentru copii/persoane cu deficienţe de auz şi 

vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” Iaşi 

„24 Ianuarie 1859 – Mica Unire” Şcoala Profesională Holboca 

”Utilizarea mijloacelor moderne în 

procesul de predare-învățare” 

Editura EDU 

"Dăruiește Speranța" FUNDAȚIA STAR of HOPE ROMÂNIA 

Daruri de Crăciun Liceul Teoretic “D.Cantemir”, Iași 

”24 Ianuarie”  

”Luna iubirii”  

”Flori de mai”, 

Palatul Copiilor, Sc. G. B. P Hasdeu 

„Oameni noi, prieteni noi”, Școala Gim. „Alexandru cel Bun” Iași 

 
 
Anexa 15   
 

PROIECTE INTERNAŢIONALE 
Denumire proiect Partener 

Acțiunea Cheie 1, proiecte de mobilitate în 

domeniul formării profesionale VET 
”Profesionalizarea elevilor in scopul insertiei 

pe piata muncii”  2019-1-RO01-KA102-

061918 

IPODOMI LIFELONG LEARNING CENTER – 

GRECIA 

BRAGAMOB - A PROFESSIONAL & CULTURAL 

JOURNEY - PORTUGALIA 

 

Erasmus + KA2 – 

“EUROPE ON 7 HILLS” -  

2018-1-RO01-KA229-049484_3. 

TEHNICAL COLLEGE ,,ION HOLBAN” 

(COORDINATOR) – IASI, ROMANIA 

SULTANGAZI ATATURK MESLEKI VE TEKNIK 

ANADOLU LISESI – ISTANBUL, TURKEY 

LICEO CLASSICO STATALE PILO ALBERTELLI 

– ROME, ITALY 

CENTRE D‟ESTUDIS PRAT – BARCELONA, 

SPAIN 

Erasmus + KA2 – Parteneriate strategice în 

formarea profesională; 

Proiectul ICSAS “Integrarea companiilor într-

un system sustenabil de ucenicie“ 

Institute Technology and Education (ITB), DE 

Universität Bremen – Germania; 

International Shoe Competence Center 

PirmasensgGmbH, DE, ISC Germania; 

Gabor Shoes AG, DE, MarienbergerStraße 31 D-

83024 Rosenheim; 

Centro TecnológicodoCalçado de Portugal (CTCP) - 

Portugalia; 

CaritéCalçadosLda, PT, Sendim, Portugalia; 

InstitutoTecnológico del Calzado y Conexas 

(INESCOP), ES; 

Polígono Industrial Campo Alto – CAlicante, Spania; 

Universitatea Tehnică  Gheorghe Asachi din Iaşi 

Programul Mondial „Eco-Şcoala”  CCDG România 

Proiecte  eTwinning "EUROPE ON 7 HILLS" 

"VOICES ON EUROPEAN PORTABLE" 

"THE CUSTOMS AND TRADITIONS OF OUR 

https://www.erasmusplus.ro/library/VET/2019/Rezultate_KA102_116_2019.pdf
https://www.erasmusplus.ro/library/VET/2019/Rezultate_KA102_116_2019.pdf
http://bragamobilityopen.com/
http://bragamobilityopen.com/
http://europeon7hills.org/tehnical-college-ion-holban-coordinator-iasi-romania/
http://europeon7hills.org/tehnical-college-ion-holban-coordinator-iasi-romania/
http://europeon7hills.org/spain-2/
http://europeon7hills.org/spain-2/
http://europeon7hills.org/italy/
http://europeon7hills.org/italy/
http://europeon7hills.org/spain-3/
http://europeon7hills.org/spain-3/
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LANDS" 

 "Christmas Cards" 

- "Regional traditions - our heritage" 

- "Show me your school" 

- "Cradle childhood stories" 

- "Let‟s sing and dance together on the World 

autism awareness day" 

- "A helping hand for the old people in the 

locality" (proiect social) 

Proiectul Junior Archievement 

 

Junior Archievement România 

Educaţie antreprenorială 

"Let‟s Do It România"- Ziua Curățeniei 

Naționale 

 

 

 

Anexa 16   
 

ACTIVITATE EDUCATIVĂ 
Parteneriate ale şcolii 

Denumire parteneriat Partener 

“Dăruieşte pentru a schimba vieţi”, United Way şi Asociaţia ERIP 

,,E vremea colindelor!” Şcoala ”Titu Maiorescu” Iasi 

Proiectul ATITUDINI –Alege conştient Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” - 
Grădiniţa cu Program Normal Nr.21 Iaşi şi 
Asociaţia Atitudini pentru Viaţă ”Vatra Cetăţii” 
A.P.V Iaşi, 

        ”CAMPIONII SPECIALI ” Şcoala Generală Cucuteni 
 

Kreatikon  junior ,,CARUSELUL 
COPIILOR”  

Şcoala Gimnazială ”Alexandru Vlahuţă” Iaşi 

Simpozionul Kreatikon- ediţia a XII-a 
 

Universitatea ”Petre Andrei” Iaşi 
Şcoala Generală ”Al.Vlahuţă” Iaşi 

„Şcoala, a doua familie” Școala Gimnazială Specială „C. Păunescu” Iaşi 

„IMPLICARE = RESPONSABILIZARE” Palatul copiilor Iaşi 

- ,,Suntem fericiţi împreună” 
 

UniversitateaPetre Andrei Iaşi 
-Facultatea de Asistenţă Socială şi sociologie 
-Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

”Coloreaza-ti viaţa !” Şcoala gimnazială ”George Călinescu” Iaşi 

,,Învăţăm să dăruim”  Grădiniţa P.P.nr.3, Iaşi 

 Dacă nu poţi veni la bibliotecă, vine 
biblioteca la tine!. 

Biblioteca  ”Gh. Asachi” Iaşi 

Suntem tânăra generaţie! Fundaţia Prais Bucureşti 

Mărul –Regele fructelor Consiliul Judeţean Iaşi APIA 
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Anexa 17   
 

ACTIVITATEA ÎN CADRUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ: 
Domeniul de 

activitate 

Obiective 

specifice 

Parteneri Acţiuni/Activităţi 

concrete 

Timp/ 

durată 

Strategii 

de 

realizare 

Rezultate 

aşteptate (grup 

ţintă, 

nr.elevi/profesori 

voluntari/benefic

iari) 

Cultural artistic Insusirea unor 

deprinderi 

eficiente de 

studiu 

Colegiul 

Tehnic 

,,Gh.Asachi

” 

Iaşi 

Cum învăţăm 

pentru a reuşi în  

viaţă 

februarie 

2019 

Chestionare

, Dezbatere,  

concurs 

 

5elevi/3 profesori 

voluntari 

10 elevi 

beneficiari /4 

profesori  

Terapie 

ocupaţională 

Stimularea 

colaborării pe 

principiile 

toleranţei  

 

Colegiul 

Naţional 

,,Emil 

Racoviţă” 

Iaşi 

“Primăvara 

prieteniei”  

 

martie 

2019 

Schimburi 

de 

martişoare 

şi realizarea 

de postere 

pe tema 

dată 

6 elevi/2 profesori 

voluntari 

20 elevi 

beneficiari /4 

profesori  

 Schimburi de 

mărţişoare şi 

realizarea de 

postere pe 

această temă. 

Participarea la 

Concursul 

Judeţean 

„Mărţişorul în 

Moldova” 

Liceul 

Teoretic 

“Vasile 

Alecsandri”

Iaşi 

“Mărţişorul în 

Moldova” 

 

martie 

2019 

Schimburi 

de 

martişoare 

şi realizarea 

de postere 

pe tema 

dată 

6 elevi/1 

profesor/voluntari 

20 elevi 

beneficiari /2 

profesori  

Cultural artistic Dezvoltarea 

capacităţii de 

identificare a 

trăirilor 

afective şi 

exprimare 

adecvată a 

acestora 

Colegiul 

Tehnic ,,D. 

Leonida” 

Iaşi 

Şcoala ,,Ion 

Creangă” 

Un strop de suflet 
martie 

2019 

Lucru în 

echipe 

interşcolare 

8 elevi/3 profesori 

voluntari 

10 elevi 

beneficiari /4 

profesori  

 

Cultural  

Dezvolatrea 

abilităţilor de 

management al 

timpului 

Şcoala ,,I. 

Simionescu

” Iaşi 

 

Timpul prietenul 

nostru?! 
aprilie 

2019 

Dezbatere 

Lucru pe 

echipe 

interscolare 

8 elevi/2 profesori 

voluntari 

10 elevi 

beneficiari /4 

profesori  

 Realizare de 

felicitări şi 

pachete pentru 

copii proveniţi 

din familii 

defavorizate 

Liceul 

Teoretic 

“Vasile 

Alecsandri” 

Iaşi 

“Prietenii 

Iepuraşului de 

Paşte” 

 

aprilie  

2019 

Încondeiere 

de ouă şi 

realizare de 

felicitări 

6 elevi/3 profesori 

voluntari 

20 elevi/3 

profesori 

beneficiari 

 Dezvoltarea 

capacităţii de 

comunicare 

Liceul 

,,Miron 

Costin” Iaşi 

Violenţa in mediul 

scolar 

aprilie, 

mai, iunie 

2019 

Dezbatere  7 elevi/2 profesori 

voluntari 

20 elevi 
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interpersonală beneficiari 

profesori /4  

Cultural artistic Demonstrarea 

talentului 

propriu  

Liceul 

,,Al.I.Cuza

” Iaşi 

Stopi de cântec 

moldovenesc 

Mai 2019 Participare 

la 

concursul 

de dans 

,,Împreună 

pentru 

viitor” – 

premiul al 

III-lea 

6 elevi/4 profesori 

voluntari 

6elevi beneficiari 

/2 profesori  

Concurs Dezvoltarea 

capacităţii de 

comunicare 

interpersonală 

Liceul 

,,Dimitrie 

Cantemir” 

Iaşi 

Liceul ,,V. 

Alescandri” 

Iaşi 

“Ziua Europei e şi 

ziua mea!” 

 

mai 

2019 

Concurs pe 

teme 

europene, 

dezbateri în 

colaborare 

cu ONG-ul 

“Salvaţi 

copiii” 

5 elevi/4 profesori 

voluntari 

20 elevi 

beneficiari /4 

profesori  

Cultural Identificarea 

obiectivelor 

profesionale 

Colegiul 

Tehnic ,,D. 

Leonida” 

Iaşi 

 

Planul meu de 

carieră 

 

 

mai 2019 

Dezbatere 

Lucru pe 

echipe 

interscolare 

7elevi/3 profesori 

voluntari 

10 elevi 

beneficiari /3 

profesori  

Cultural artistic Stimularea 

colaborării pe 

principiile 

toleranţei 

Liceul 

,,Dimitrie 

Cantemir” 

Iaşi 

“Copilărie 

fericită” 

Serbarea Zilei 

Copilului printr-

un spectacol 

susţinut atât în 

limba română, cât 

şi în limba engleză 

1 iunie  

2019 

Spectacol 14 elevi/4 

profesori 

voluntari 

25 elevi/4 

profesori 

beneficiari 

Terapie 

ocupaţională 

Stimularea 

colaborării pe 

principiile 

toleranţei 

Colegiul 

Tehnic “Ion 

Holban” 

Iaşi 

Liceul 

Teoretic 

“Vasile 

Alecsandri”

Iaşi 

“De ziua noastră” 

Sărbătorirea zilei 

de 1 iunie: 

realizare de 

felicitări, desene, 

fotografii, pliante 

1 iunie  

2019 

realizare de 

felicitări, 

desene, 

fotografii, 

pliante 

14 elevi/5 

profesori 

voluntari 

20 elevi 

beneficiari /4 

profesori  

Cultural Exprimarea 

asteptărilor 

personale 

 

Colegiul 

Tehnic 

,,Gh. 

Asachi” 

Iaşi 

Eu peste ani iunie 2019 

Lucru în 

echipă 

 

8 elevi/2 profesori 

voluntari 

10 elevi 

beneficiari 

profesori /4  
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      Anexa 18 
Formarea adulţilor 

Programe de formare profesioanală a adulţilor autorizate CNFPA derulate de 
către unitatea şcolară 

 

Denumirea 
unităţii şcolare 

Unitatea şcolară 
este autorizată 
CNFPA (DA/NU) 

Nr. programe 
autorizate 

Calificări/ programe 
autorizate 

Număr 
participanţi 

Col. Teh. „Ion 
Holban „ 

Da     

 

ANEXA 19.    

LISTA DOTĂRILOR DISPONIBILE  MOBILIER ŞCOLAR, ECHIPAMENT 
DIDACTIC 

 
nr. 

crt 

DENUMIRE BUNURI NR.BUC EXPLICAŢII 

1 Bănci şcolare 350 Săli de clasă 

2 Scaun elev 420 Săli de clasă, laboratoare 

3 Mese laborator  15 Laborator fizică, biologie  

4 Catedre 40 Săli de clasă 

5 Mese calculator 37 Laborator informatică 

6 Calculatoare IBM - 2005  11 Laborator informatică 

7 Dulapuri cu destinaţie multifuncţională  40 Săli de clasă, cabinete didactice 

8 Calculator + monitor LCD 17” 

(achizitionate in 2006) 

12 Laboratoare, cabinete didactice, 

contabilitate 

9 Sistem calcul Asus 1 Cabinet tehnologie 

10 Laptop ASUS +  1  Cabinet dir.adj  

11 Laptop Fujitsu 3 Cab. director + asistent social + 

cabinet psihologic 

12 Imprimanta multifunctionala Brother 7420  1 Cabinet tehnologie 

13 Laser Canon LPB 2900 4 Secretariat + contabilitate + 

administrativ 

14 Imprimante multifuncţionale Hp 6 Laborator fizică, chimie, biologie 

15 Imprimanta laser color 1 Cabinet asistenţă socială 

16 Copiator  3 Bibliotecă, secretariat, cab. Info. 

17 Fax 2 Secretariat, contabilitate 

18 Videoproiector 1 Cabinete didactice 

19 Retroproiector 1 Cabinete didactice 

20 Ecrane proiecţie 3 Laboratoare, cabinete didactice 

21 Tabla magnetică 2 Laborator fizică, chimie 

22 Microscop 2 Laborator biologie 

23 Trusă disecţie 1 Laborator biologie 

24 Stetoscop, tensiometru 2 Laborator biologie 

25 Radiocasetofon cu cd 3 Cabinete didactice 

26 DVD-player 3 Laboratoare, cabinete 
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27 Televizor 5 Laboratoare, cabinete 

28 Frigider 5 Atelier bucătari-patiseri 

29 Aragaz 5 Atelier bucătari-patiseri 

30 Butelie aragaz 5 Atelier bucătari-patiseri 

31 Masini de cusut 230 Ateliere croitorie 

32 Aparatură terapie specifică 9 Cabinete kinetoterapie+Sala de sport 

Banca abdomen 

Banca gimnastica 

Bicicleta ergonomica 

Stepper 

Aparat multifunctional 

Banda alergare 

33 Statie de lucru Lenovo+Lcd  25 Laborator informatica 

34 Server Lenovo 1 Laborator informatica 

35 Multifunctional Xerox 1 Laborator informatica 

36 Ecran proiector 1 Laborator informatica 

37 Proiector Epson 1 Laborator informatica 

38 Notebook HP 1 Laborator informatica 

39 Softuri educationale pentru terapii specifice 

LOGOPEDIX, EVALOGOS 

2 Cabinete speciale 

 

 

Lista truselor de laborator achizitionate prin  
Ord.MEC 330/13.02.2007 si Ord.MECT 3246/2008 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire bunuri cant valoare Data achizitiei 

1 Trusa caldura si temperatura 1  Ord.MEC 330/13.02.2007 

2 Trusa exp.Electricitate si magnetism 1  Ord.MEC 330/13.02.2007 

3 Trusa exp.mecanica 1  Ord.MEC 330/13.02.2007 

4 Trusa exp.Fenomene luminoase si 

optice 

1  Ord.MEC 330/13.02.2007 

5 Trusa electromagnetism 1  Ord.MEC 330/13.02.2007 

6 Balanta digitala 600g 1  Ord.MEC 330/13.02.2007 

 Total set truse fizica  6583 Ord.MEC 330/13.02.2007 

7 Trusa exp.electrostatica 1 1759 Ord.MECT 3246/2008 
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ANEXA 20.   

 HARTA PARTENERIATULUI SOCIAL 
– anul şcolar 2018/2019 – 

Specializarea:Turism si alimentatie 
     

Lista operatorilor economici implicați în formarea profesională a elevilor, în anul școlar 2018- 2019 

Nr. 

crt. 
Denumirea operatorului economic 

Persoana de contact din partea 

operatorului economic 

Date de contact 
NR.ELEVI/CLASA 

E-mail Telefon / Fax 

1 SC.HOTEL ORIZONT MOISESCU GEORGE-general manager 
 

232256070 7 elevi/cls.a IX-a E 

2 SC. UNITA HOLDING-Sucursala Moldova iasi STANCIU ANGELICA-director 
 

721291746 5 elevi/cls.a IX-a E 

3 S.C. SELECT GRUP S.A. BARGAOANU DORIN-Director executiv 
 

720080916 6 elevi/cls.a IX-a E 

4 S.C.BIOLIN FAM SRL. BALAN LILIANA-Administrator   759010924 4 elevi/cls.a IX-a E 

5 S.C. INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL. LUPU SIMONA-Administrator   722362736 6 elevi/cls.a IX-a E 

6 SC. UNITA HOLDING-Sucursala Moldova iasi STANCIU ANGELICA-director   721291746 6 elevi/cls.a X-a E 

7 S.C. SELECT GRUP S.A. BARGAOANU DORIN-Director executiv   720080916 5 elevi/cls.a X-a E 

8 S.C. INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL LUPU SIMONA-Administrator   722362736 5 elevi/cls.a X-a E 

9 S.C.BIOLIN FAM SRL. BALAN LILIANA-Administrator   759010924 5 elevi/cls.a X-a E 

10 SC.HOTEL ORIZONT MOISESCU GEORGE-general manager   232256070 6 elevi/cls.a X-a E 

11 S.C.BIOLIN FAM SRL. BALAN LILIANA-Administrator   759010924 6 elevi/cls.a X-a E 

12 SC. UNITA HOLDING-Sucursala Moldova iasi STANCIU ANGELICA-director   721291746 4 elevi/cls.a XI-a F 

13 S.C. SELECT GRUP S.A. BARGAOANU DORIN-Director executiv   721291746 4 elevi/cls.a XI-a F 

14 S.C. INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL LUPU SIMONA-Administrator   722362736 2 elevi/cls.a XI-a F 

15 S.C. INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL LUPU SIMONA-Administrator   722362736 5 elevi/cls.a X-a E 

16 SC.HOTEL ORIZONT MOISESCU GEORGE-general manager   232256070 5 elevi/cls.a X-a E 

17 SC. UNITA HOLDING-Sucursala Moldova iasi STANCIU ANGELICA-director   721291746 7 elevi/cls.a X-a E 

18 S.C. SELECT GRUP S.A. BARGAOANU DORIN-Director executiv   720080916 5 elevi/cls.a IX-a E 

 

Lista operatorilor economici implicați în formarea profesională a elevilor, în anul școlar 2018- 2019 

Specializarea:ECONOMIC 

Nr. 

crt. 

Denumirea operatorului 

economic 

Persoana de contact din 

partea operatorului 

economic 

Date de contact 
NR.ELEVI/CLASA 

E-mail Telefon / Fax 

1 
S.C. PEPCO RETAIL SRL.-Str. 
Ceasornicului nr. 17 Bucuresti 

RADOI VIRGINIA-dir.resurse 
umane   371522874 

25 elevi/clasa a IX C-
ECONOMIC 
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Estetica si igiena corpului omenesc 
     

Lista operatorilor economici implicați în formarea profesională a elevilor, în anul școlar 2018- 2019 

Nr. 

crt. 
Denumirea operatorului economic 

Persoana de contact din partea 

operatorului economic 

Date de contact 

NR.ELEVI/CLASA 
E-mail Telefon / Fax 

1 S.C. GABI MUR COMPANY SRL. MURARESCU GABRIELA-Administrator 
 

740080519 1 elev/cls a X-a F 

2 SALON VENUS LOOK SRL DIMA ALINA-ALEXANDRA- administrator 
 

232223149 4 elevi/cls a X-a F 

3 SALON ALPHA BEAUTY STYLE srl ALINA POPA-administrator   733082710 8 elevi/cls a X-a F 

4 SALON AMY I.I. SFICHI ROXANA MIHAELA-administrator   748977789 3 elevi/cls a X-a F 

5 S.C. ARTEXRAM SRL, SALON NONA APETROAIE RODICA-administrator   746423893 1 elev/cls a X-a F 

6 SALON MAR-EC-KATY SRL TOMA MARINA-administrator   232223755 2 elevi/cls a X-a F 

7 SALON CAPSULA X ANTON GHEORGHE-administrator   7449403019 3 elevi/cls a X-a F 

8 S.C. NET PAS SRL -SALON BOBO PASERE MUGUREL-manager   744929290 3 elevi/cls a X-a F 

9 SALON TRESS CHIC     753635376 3 elevi/cls a X-a F 

 

 

 
Lista operatorilor economici implicați în formarea profesională a elevilor, în anul școlar 2018- 2019 

  

      Nr. 

crt. 
Denumirea operatorului economic 

Persoana de contact din 

partea operatorului economic 

Date de contact 
NR.ELEVI/CLASA 

E-mail Telefon / Fax 

1 S.C.TIMTEX S.R.L.- str,Rampei,nr.9a, Iasi COSTICA ELENA-dir. Economic    0232 259 110 clasa a IX-a G 

          10 elevi clasa a X-a G 

          10 elevi clasa a XI-a F 

2 
S.C. CRISTIAN A.B.C.-Str. Cicoarei, 4, Iasi, Iasi, 
700620, Iași 

BARLEANU CRISTIAN/ ing. Maria-
Elena Bârleanu-dministrator    0232 217 037 clasa a IX-a G 

          10 elevi clasa a X-a G 

          8 elevi clasa a XI-a F 

3 
ANGELA INTERNATIONAL SRL-B-dul Tutora, 
nr.4A, Iasi 

ANGELA DIMITRIU VASILIU-
Administrator   40232242232 10 elevi clasa a X-a G 
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ANEXA 21.   
ANEXA 21. 1 

LISTA CDL 

2019 – 2020 
 

Nr. 

crt. 

Titlul  

 CDL 

Profil/Domeniu 

pregătirii de bază 

clasa Autori Agent economic 

LICEU  TEHNOLOGIC 

1 BAZELE   ACTIVITĂŢII   

COMERCIALE 

SERVICII/Economic a IX- a Bîrsan  Mimi 

Hriscu C. 

S.C. EXPANDAL 

S.R.L. 

2 COMERCIALIZAREA ȘI 

EVIDENȚA PRIMARĂ A 

MĂRFURILOR 

SERVICII/Economic a X- a Corduneanu 

M. 

Bîrsan  Mimi 

S.C. EXPANDAL 

S.R.L. 

3 INSTRUMENTE DE 

PROMOVARE 

SERVICII/Economic a XII- a Hriscu Cristina  S.C. EXPANDAL 

S.R.L. 

4 ELEMENTE DE 

ERGONOMIE ŞI 

ECOLOGIE SPECIFICE 

SERVICII/ Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

a IX- a Bârcă Lidia 

Manolache V 

 

SALON VENUS 

5 CALITATEA ÎN 

SALONUL DE ESTETICĂ 

SERVICII/ Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

a X- a Bârcă Lidia 

Manolache V 

 

SALON VENUS  

6 ELEMENTE  STILISTICE 

– CLASICE ŞI MODERNE 

SERVICII/ Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

a XI- a Bârcă Lidia 

Manolache V 

S.C. COSMO 

VITAL EUROPA 

S.R.L 

7 SĂNĂTATE ŞI 

FRUMUSEŢE 

SERVICII/ Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc 

a XII- a Bârcă Lidia 

Manolache V 

S.C. COSMO 

VITAL EUROPA 

S.R.L. 

8 ORGANIZAREA 
ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE  

SERVICII/ Turism şi 

alimentaţie 

a IX- a Băiceanu A. 

 

S.C. 

INTERNATIONA

L BUSSINES 

CORPORATION 

S.R.L 

9. SERVIREA CLIENŢILOR SERVICII/ Turism şi 

alimentaţie 

a X- a Băiceanu A. 

 

S.C. UNITA 

HOLDING S.A. 

10. ARTA  CULINARĂ SERVICII/ Turism şi 

alimentaţie 

a XI- a Băiceanu A. 

 

S.C. UNITA 

HOLDING S.A.  

11 CALITATEA 

ALIMENTELOR 

SERVICII/ Turism şi 

alimentaţie 

a XII- a Băiceanu A. 

 

S.C. SELECT 

GRUP SA 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL  DE  STAT 

1 ELEMENTE DE 

ERGONOMIE ŞI 

ECOLOGIE SPECIFICE 

Frizer, coafor, 

manichiurist, 

pedichiurist 

a IX- a Bârcă Lidia 

Manolache V 

 

ALPHA BEAUTY 

S.R.L. 

2 COAFURI MODERNE ŞI 

ORIGINALE 

Frizer, coafor, 

manichiurist, 

pedichiurist 

a XI- a Bârcă Lidia 

Manolache V 

 

SALON NONA 

3 SERVIREA  CLIENŢILOR Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi 

de alimentaţie 

a X- a Băiceanu A. 

 

S.C. UNITA 

HOLDING S.A. 

4 INTEGRAREA ELEVILOR  

ÎN  COMPANII  PRINTR-

UN  SISTEM SUSTENABIL  

Confecţioner 

produse textile 

a X- a Popescu G. 

 

CRISTIAN  ABC  

S.R.L. 
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DE UCENICIE 

5 SISTEME INOVATIVE DE 

PRODUCŢIE ÎN 

CONFECŢII 

Confecţioner 

produse textile 

a XI- a Popescu G. 

Pintilie loreta 

 

CRISTIAN  ABC  

S.R.L. 

6 NORME DE ERGONOMIE 

PENTRU CONFECŢII 

TEXTILE 

Confecţioner 

produse textile 

a IX- a 

(special) 

Popescu G. 

Pintilie Loreta 

S.C. CORA 

TEXTILES S.R.L. 

7 CALITATEA 

PRODUSELOR DE 

ÎMBRĂCĂMINTE 

Confecţioner 

produse textile 

a X- a 

(special) 

Popescu G. 

Pintilie Loreta 

S.C. CORA 

TEXTILES S.R.L. 

 

 

ANEXA 21. 2 
 

                                    Structura Curricumului  la Decizia Şcolii 

                                       Anul  şcolar  2019-2020 
Nr 

crt 

Clasa Denumirea opţionalului Autor Disciplina Aria 

curriculară 

Nr. ore/ 

săpt 

1. 

 

      I  B 

 ( D.A.S.) 
Poveştile copilăriei Baciu Cristina Limbă şi 

comunicare 

Limbă şi 

comunicare 

1 

2. 

 

     I  B 

 (D.A.S.) 

Prietenul meu, 

calculatorul 

Baciu Cristina T.I.C. Tehnologii 1 

3. 

 

      I  B 

 (D.A.S.) 
Mâini dibace Baciu Cristina Abilitare 

manuală 

Arte 1 

 

4. 

   a  II-a  B 

 (D.A.S.) 
Lumea poveştilor Pălimaru Irina Limbă şi 

comunicare 

Limbă şi 

comunicare 

1 

 

5. 

   a  II-a  B 

(D.A.S.) 
Creaţie şi confecţii Pălimaru Irina Abilitare 

manuală 

Tehnologii 1 

6. 

 

   a  II-a  B 

 (D.A.S.) 
Artă şi culoare Pălimaru Irina Arte Arte 1 

7. 

 

   a III-a  B 

(D.A.S.) 

Prietenul meu, 

calculatorul 

Borcan Daniela T.I.C. Tehnologii 1 

8. 

 

   a III-a  B 

  (D.A.S.) 

În lumea poveştilor Borcan Daniela Limbă şi 

comunicare 

Limbă şi 

comunicare 

1 

9. 

 

     a III-a  B  

   (D.A.S.) 

Prietenii naturii Borcan Daniela Educație  

senzorială, 

motorie și 

psihomotorie 

Matematică 

și științe ale 

naturii 

1 

10.     a IV/a B 

  ( D.A.S.) 

Călătorie în lumea 

poveștilor 

Purice Oana 

Cristina 

Formarea 

abilităţilor de 

comunicare 

Limbă şi 

comunicare 

1 

11.     a IV/a B 

(D.A.S.) 

Prietenul meu, 

calculatorul 

Purice Oana 

Cristina 

T.I.C. Tehnologii 1 

12.     a IV/a B 

(D.A.S.) 

”Imi e destul să știu că 

pot” 

Purice Oana 

Cristina 

Abilitare 

manuală 

Tehnologii 1 

 

13. 

  a  V/a A „Lectura şi abilităţile de 

viaţă” 

Vizitiu Valentina Limbă şi 

literatură 

română 

Limbă şi 

comunicare 

1 

14.    a  V/a B 

(D.A.S.) 

Micii actori 

 

Tăbăranu Maria Abilităţi 

socioemoţion

ale 

Om şi 

societate 

1 

15.    a V-a  B În lumea poveştilor Tăbăranu Maria Limbă şi Limbă şi 1 
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 (D.A.S.) comunicare comunicare 

16.    a  V/a B 

  (D.A.S.) 

Prietenul meu, 

calculatorul 

Tăbăranu Maria T.I.C. Tehnologii 1 

 

17. 

  a  VI/a A „Arta de a scrie corect” Vornicu Cristina Limbă şi 

literatură 

română 

Limbă şi 

comunicare 

1 

 

18. 

  a  VI/a B „Arta de a scrie corect” Vornicu Cristina Limbă  şi 

literatură 

română 

Limbă şi 

comunicare 

1 

19.   a VI-a C 

(D.A.S.) 

Poveştile copilăriei 

 

Aruștei Ana 

Maria 

Formarea 

abilităţilor de 

comunicare 

Limbă şi 

comunicare 

1 

20.   a VI-a C 

(D.A.S.) 

Prietenul meu, 

calculatorul 

Aruștei Ana 

Maria 

T.I.C. Tehnologii 1 

21.   a VI-a C 

(D.A.S.) 

În lumea jocurilor Aruștei Ana 

Maria 

Elemente de 

matematică 

aplicată 

Matematică 

și științe ale 

naturii 

1 

22. 

 

 a  VII/a  A „Lectura şi abilităţile de 

viaţă” 

Dică Zenaida Limbă şi 

literatură 

română 

Limbă şi 

comunicare 

1 

 

23. 

 a  VII/a  B „Lectura şi abilităţile de 

viaţă” 

Grigore Adnana Limbă şi 

literatură 

română 

Limbă şi 

comunicare 

1 

24. 

 

a VII-a C 

(D.A.M.) 

În lumea poveştilor Matei Roxana Limba şi 

literatura 

română                                              

Limbă şi 

comunicare 

1 

25. 

 

a  VII-a  C 

 (D.A.M.) 
Artă şi culoare Butnaru Clara Arte Arte 1 

26. 

 

a VIII-a C 

(D.A.M.) 

În lumea poveştilor Matei Roxana Limba şi 

literatura 

română                                              

Limbă şi 

comunicare 

1 

27. a VIII-a C 

(D.A.M.) 

Prietenul meu, 

calculatorul 

Chelaru Cristian T.I.C. Tehnologii 1 
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ANEXA 22  

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
număr săli clasă  30 
ateliere coafor 3 
 cosmetica 1 
 patiseri-bucătari 1 
 confecţii textile 3 
laboratoare informatică 2 
 fizică-chimie 1 
 biologie 1 
cabinete kinetoterapie 2 
 terapia tulburărilor de 

limbaj 
1 

 asistenţă 
psihopedagogică 

1 

sală de sport  1 
corp de clădire pentru Kinetoterapie şi 
Hidroterapie 

 1 

cabinet medical  1 
bibliotecă  1 
sală de festivităţi  1 

 

 

 

ANEXA 23 
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de deţinere a spaţiului Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / 

centru de informare 

şi documentare 

Autorizaţie de funcţionare 1 60 

2. Sală de festivitǎţi Autorizaţie de funcţionare - - 

3. Dormitor - - - 

4. Bucătărie  - -  

5. Centralǎ termicǎ  -   

6. Spaţii sanitare Autorizaţie de funcţionare 5 105 
7. Spaţii depozitare 

materiale didactice 
Autorizaţie de funcţionare 4 93,7 

TOTAL 9 144,2 
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ANEXA 24.   

INFORMATII PRIVIND SPATIILE ADMINISTRATIVE 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de deţinere a spaţiului Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Secretariat Autorizaţie de funcţionare 1 65 

2. Spaţiu destinat 

echipei manageriale 
Autorizaţie de funcţionare 2 68 

3. Contabilitate  Autorizaţie de funcţionare 2 38 

4. Casierie  - - - 

5. Birou administraţie Autorizaţie de funcţionare 1 15 

6. Spălătorie - - - 

7. Spaţii sanitare Autorizaţie de funcţionare 2 33,6 

TOTAL 9 230,6 

 

 

ANEXA 25 

BIBLIOTECA - LISTA CU FONDUL DE CARTE 
 

Nr. 

crt. 

DOMENIUL  DE 

REFERINŢĂ 

NUMĂR  

DE 

VOLUME 

VALOARE 

TOTALĂ 

1 BELETRISTICĂ 23578 30868 

2 MANUALE 6510 42826,39 

3 TOTAL: 30088 73694,39 
 

 

ANEXA 26 

RESURSE UMANE 

În anul şcolar 2019 – 2020 la nivelul sistemului de învăţământ special şi public au activat: 
107 cadre didactice, din care 88 titulari şi 29 suplinitori  

În anul şcolar 2019 – 2020 la nivelul sistemului de învăţământ special şi public activează: 

 

 Număr total titulari suplinitori 

profesor psihopedagog                 4 3 1 

profesor de educaţie specială         9 6 3 

profesor de alte specialităţi 59 42 17 

învăţător 5 5  

învăţător-educator 2 2  

profesor-educator 12 10 2 

profesor kinetoterapeut 5 2 3 

maistru-instructor 9 6 3 
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CADRE DIDACTICE 

profesor

psihopedagog
profesor de

educaţie specială
profesor de alte

specialităţi
învăţător

învăţător-educator

CADRE DIDACTICE

PERSONAL
AUXILIAR

PERSONAL
NEDIDACTIC

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONAL AUXILIAR :  14 
PERSONAL NEDIDACTIC: 17 

3

6

42

5

2

10

2

6

1

3

17

2

3

3

profesor psihopedagog

profesor de educaţie specială

profesor de alte specialităţi

învăţător

învăţător-educator

profesor-educator

profesor kinetoterapeut

maistru-instructor

Distribuţia personalului didactic 

suplinitori titulari
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Distribuţia pe grade a cadrelor didactice angajate 

Număr cadre didactice cu doctorat 9  

Număr cadre didactice cu gradul I 57  

Număr cadre didactice cu gradul II 13  

Număr cadre didactice cu definitivat 19  

Număr cadre didactice fără definitivat 9  

Număr personal didactic necalificat -  

 

 

 

PERSONAL DIDACTIC   
Personal didactic angajat: total primar gimnazial liceal postliceal 

- cadre didactice titulare 78 7 25 40 6 

- cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază 
în unitatea de învăţământ 

29 0 11 17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Personalul nedidactic şi didactic auxiliar reprezintă o componentă adiacentă, dar 

absolut 
necesară a procesului instructiv-educativ, contribuind la desfăşurarea optimă a activităţilor din 
cadrul şcolii şi având competenţele necesare, specifice postului pe care le îmbunătăţesc 
continuu, cu spirit de implicare şi responsabilitate. 
 

 Personalul didactic auxiliar – Total: 14 

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr posturi Calificarea  (DA sau NU) 

secretar 3 DA 

asistent social 1 DA 

Inginer sistem 1 DA 

Operator PC 1 DA 

Administrator financiar patrimoniu 4 DA 

Bibliotecar 2 DA 

Medic 1 DA 

Asistent medical 1 DA 
 

7

25

40

6

11

17

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

primar

gimnazial

liceal

postliceal

cadre didactice suplinitoare cadre didactice titulare
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 Personalul nedidactic (administrativ)  

 Total personal nedidactic angajat: 17     

 Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 

îngrijitori 8 DA 

muncitori 4 DA 

şofer  2 DA 

portari 2 DA 

magaziner 1 DA 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic

Personal didactic si nedidactic 


