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Motto: 

“… să asigurăm noii generaţii, prin şcoli sau 

prin alte forme de educaţie şi instruire, 

informaţia necesară, deprinderi utile, 

posibilitatea de adaptare continuă la 

transformările care au loc.” 
                                                               (Ion Holban) 
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1. ARGUMENT 
Proiect de dezvoltare instituţională pentru perioada 2019-2020 s-a realizat 

plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care 
activează instituţia deînvăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un 

generatorde avantaje, încondiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. 

Avem nevoie de unsistem educativ care săstimuleze interculturalitatea, mobilitatea 

trans-europeană şi cooperarea la toate nivelurile. Decalajeleexistente faţă de alte 

state din Umiunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare realistă 

afenomenului educaţional la nivel naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară. 

Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tipde abordare. 

Apetenţa pentru studiunu mai poate fi dictată sau prescrisăprecum o reţetă; ea poate 

emana numai din convingeri proprii şirin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat 

cu blândeţe, răbdare şi profesionalism până cândreuşeşte să-şi dezvolte o gândire 

creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi găseascăpropriile soluţii la 

problemele cu care se confruntă. 
Prezentul Plan de Dezvoltare Instituţională are drept prioritate atragerea elevilor 

spre studiu,dezvoltarea uneigândiri creative a acestora, prinasigurarea calităţii 

procesului instructiv–educativ, înconcordanţă cu noile cerinţe ale integrării 

învăţământului românesc în Uniunea Europeană. Punctele deplecare şi de referinţă ale 

oricărui P.D.I. sunt acelea ca învăţământul trebuie să joace un rol fundamentalîn 

consacrarea unei economii globale (global economy), a unei societăţi globale a 

cunoaşterii(knowledge society) şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii  

( lifelong learning society) 

La baza acestui proiect de dezvoltare instituţională stau următoarele două 

componente: 

 componenta strategică: 

♦misiunea unităţii şcolare 

♦ţintele şi opţiunile strategice ale unităţii şcolare 

 componenta operaţională: 

♦programele 

♦activităţile 

♦acţiunile concrete prin care se ating ţintele strategice şi serealizează misiunea unităţii 

şcolare. 

Ne propunem ca ambele componente să atingă toate domeniilefuncţionale care 

constau în: 
1. Dezvoltarea şi diversificarea curriculară prin: 

 Asigurarea complementaritatii cu trunchiul comun si diversificarea 

oferteieducationale, adecvate bazei didactice a şcolii si specificului colegiului; 

 Realizarea unei reţele de consiliere şi orientare în carieră a viitorilorabsolvenţi; 

 Proiectarea, organizarea şi monitorizarea demersului didactic în accord cu 

standardele de calitate; 

 Proiectarea, organizarea şi monitorizare a unor activitǎţi de educaţie aadulţilor. 
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2. Dezvoltarea resurselor umane 
 Formarea cadrelor didactice in vederea realizarii unui demersdidactic centrat pe 

elev, pe aptitudini şi capacitǎţi, pe dezvoltareacanalelor informaţionale; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial la elevi şi profesori; 

 Dezvoltarea unui management centrat pe lucrul in echipǎ, pecorelare între 

diferite compartimente, valorificare a produselor obţinute. 

3. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de 

conducere al şcolii, al personalului şcolii, al elevilor şi părinţilor, aceştia alcătuind 

comunitatea educaţională.Planul de dezvoltare ne arată direcţiile majore de progres, 

iar modul de întocmire al acestuia permite consultarea părţilor interesate şi implicarea 

în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a 

resurselor şimijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi 

politici îl au asupraactivităţii unităţii. 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a 
cauzelorgeneratoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea 

efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care 

reprezintăcapitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de 

comunitate. 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a 

făcut pebaza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a 

fenomenuluieconomic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi 

documentele elaboratede Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului 

Social în Formarea Profesională, AgenţiaJudeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, 

Direcţia Judeţeană de Statistică, de Camera deComerţ şi Industrie a Judeţului Iaşi, 
PRAI, Planul Local de Acţiune în Învăţământul Profesional şi Tehnic şi Planul de Acţiune 

al Şcolii. 

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul 

catedrelor şicomisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, 

rezultatele sondajuluiefectuat în rândul elevilor, propunerile avansate de comitetele de 

părinţi, de reprezentanţiicomunităţii locale şi de agenţii economici - parteneri 

tradiţionali ai instituţiei. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze 

cercetareaştiinţifică, valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să 

orienteze tânărageneraţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. 

Performanţele obţinute în ultimii ani de Colegiul Tehnic "Ion Holban" 

neîndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă 

idealurile dedezvoltare instituţională ale colectivului didactic şi să maximizeze interesul 
de formare şiinstruire a elevilor. 

Director,  

Prof. IOANA CONSTANTINESCU 
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2. COLEGIUL TEHNIC  “ION  HOLBAN” IAŞI 

ÎN CONTEXTUL  REFORMEI  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

PREUNIVERSITAR  IEŞEAN  ACTUAL 
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 din 

29.07.2011 

 

Colegiul Tehnic ”Ion Holban” este singura instituţie din nord-estul ţării cu caracter integrator care 

şcolarizează elevi cu deficienţe locomotorii şi asociate (urmând cursurile conform programei învăţământului 

public, iar atunci când este cazul conform programelor adaptate) şi elevi din învăţământul public. 

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  

  Mediul şcolar susţine dezvoltarea psihointelectuală a tuturor adolescenţilor, nu doar a celor cu nevoi 

speciale, demersul profesorului fiind orientat spre satisfacerea trebuinţelor specifice adolescenţilor, stabilite 

în baza identificării atitudinilor acestora faţă de principalele valori şi instituţii aferente vieţii adolescenţilor. 

Colectivul didactic se individualizează prin ponderea tinerilor, al căror entuziasm şi spirit de inovaţie se 

îmbină eficient cu experienţa metodică şi de specialitate. 

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 2018 – 2019. 

 Înscrişi în unitate în urma deciziei Serviciului de Evaluare Complexă, aflat în subordinea Consiliului 

Judeţean Iaşi, copiii deficienţi beneficiază, conform legislaţiei, pe parcursul şcolarizării de cazare, masă, 

echipament, tratamente medicale şi recuperatorii (cheltuielile aferente fiind suportate de Direcţia Generală 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi). 

 Procesul de învăţământ este organizat în două schimburi, după-amiaza copiii urmând programe de 

recuperare fizică şi de terapie educaţională complexă şi integrată. Acesta este asigurat de un corp profesoral 

format din învăţători, profesori de cultură generală, profesori de specialitate (ingineri şi maiştri), psihologi, 

psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuţi, absolvenţi ai cursurilor de psihopedagogie specială. 

Activitatea educativă şi de formare a elevilor este sprijinită de către un personal didactic auxiliar şi 

nedidactic care se implică şi sprijină demersul formării unor tineri responsabili capabili să răspundă 

cerinţelor societăţii actuale  .

Instruirea practică se realizează în atelierele de producţie dotate cu utilaje corespunzătoare, 

respectând programa şcolară, întreaga activitate din acest sector fiind autofinanţată. 

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.  
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 Pentru cazurile care necesită intervenţii speciale, se colaborează deosebit de eficient cu Spitalul de 

Recuperare şi Spitalul de Neuropsihiatrie “Socola”. Împreună cu aceste instituţii avem în  derulare programe 

de recuperare psiho-fizică. 

 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. 

  Şcoala noastră desfăşoară proiecte în parteneriat cu diferite instituţii, fundaţii, universităţi. 

 Actualmente, Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi este singura instituţie din nord-estul ţării care 

asigură asistenţă educaţională copiilor cu dizabilităţi fizice, cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, asigurând, 

prin intermediul specialiştilor, un proces instructiv-educativ şi terapeutic recuperatoriu adecvat. 

 În urma absolvirii învăţământului primar şi apoi a gimnaziului, elevii deficienţi pot opta pentru 

învăţământul liceal (după promovarea examenelor naţionale), în domeniileEconomic, Textile-pielărie sau 

Turism şi alimentaţie. 

       Activitatea de recuperare psiho-fizică din şcoala noastră se realizează cu ajutorul unor echipe 

interdisciplinare de lucru formate din: cadre didactice, kinetoterapeuţi, psihopedagogi, cadre medicale şi 

asistent social. 

       Începând cu anul şcolar 2000-2001, s-a iniţiat şi derulat Programul Naţional de Integrare a copiilor cu 

cerinţe educative speciale în învăţământul de masă, program în care a fost inclusă şi şcoala noastră. Astfel, ca 

urmare a existenţei unei baze materiale de specialitate corespunzătoare, la Grupul Şcolar “Ion Holban” au 

fost formate clase de învăţământul public, în cadrul şcolii de arte şi meserii, în domeniile Industrie textilă şi 

pielărie, Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului omenesc. 

       Oferta educaţională a şcolii noastre s-a completat, din anul 2007, cu clase de postliceală, pentru 

calificarile de cosmetician şi coafor-stilist. 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 

Profesional Nivel 3 (cf. HG nr. 918/2013) 

 Comerț -      Recepționer – distribuitor 

- Comerciant – vânzător 
 Turism și alimentație – Lucrător hotelier 

- Cofetar – patiser 
       În paralel cu activităţile şcolare zilnice, elevii şcolii participă la activităţi culturale, educative şi sportive: 

expoziţii cu produsele activităţii elevilor, concursuri sportive, olimpiade şcolare, excursii şi tabere naţionale 

şi internaţionale,toate acestea constituind terapii ocupaţionale şi recuperatorii. 

       Colectivul didactic al şcolii noastre se individualizează prin ponderea tinerilor, al căror entuziasm şi 

spirit de inovaţie se îmbină eficient cu experienţa celor mai în vârstă.  

 De-a lungul anilor, a reuşit să-şi contureze, cu aportul unor oameni de Colegiul Tehnic „Ion Holban” 

valoare, imaginea unei şcoli care oferă, pe lângă educaţie aleasă, şi perspectiva dezvoltării profesionale şi 

integrării socio-profesionale a absolvenţilor săi. 
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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

 
 

2.2 Harta zonei ocupaţionale în care activează şcoala 
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ORGANIGRAMA COLEGIULUI TEHNIC ,,ION HOLBAN” IAŞI 

M.E.N.

I.S.J

Director

Director 

adj.1

Director 

adj.2

COMISII 

METODICE

ARII 

CURRICULARE

K
in

et
o

te
ra

p
ie

 s
i 

eu
ca

ti
e 

fi
zi

ca
 s

i 
sp

o
rt

In
v

a
ta

to
ri

 s
i 

p
ro

fe
so

ri
 

ed
u

ca
to

ri

P
si

h
o

p
ed

a
g

o
g

i,
 p

ro
f.

 

p
p

s.
, 

p
ro

f.
 l

o
g

o
p

ez
i

In
v

a
ta

to
ri

COMISII DE LUCRU

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 s

ig
u

ra
n

ta
 e

le
v

il
o

r,
 

se
cu

ri
ta

te
a

 e
le

v
il

o
r 

si
 p

en
tr

u
 r

ed
u

ce
re

a
 

fe
n

o
en

u
lu

i 
d

e 
v

io
le

n
ta

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 f

re
cv

en
ta

 s
i 

co
m

b
a

te
re

a
 a

b
se

n
te

is
m

u
lu

i 
si

 a
b

a
n

d
o

n
 

sc
o

la
r

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 o

ri
en

ta
re

 s
co

la
ra

 s
i 

p
ro

fe
si

o
n

a
la

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 p

ro
m

o
v

a
re

a
 i

m
a

g
in

ii
 

u
n

it
a

ti
i 

d
e 

in
v

a
ta

m
a

n
t

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 i

m
p

le
m

en
ta

re
 

S
.N

.A
.C

.

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 p

re
v

en
ir

e 
a

 

co
n

su
m

u
lu

i 
d

e 
d

ro
g

u
ri

C
o

m
is

ia
 p

ri
v

in
d

 e
d

u
ca

ti
a

 p
en

tr
u

 v
ia

ta
 

a
 e

le
v

il
o

r

C
o

m
is

ia
 i

n
te

rn
a

 d
e 

ev
a

lu
a

re
 c

o
n

ti
n

u
a

C
o

m
is

ia
 m

a
n

a
g

em
en

t 
a

rt
is

ti
c,

 s
p

o
rt

iv
, 

cu
lt

u
ra

l

D
ir

ig
in

ti
lo

r

COMISII DE LUCRU

C
o

m
is

ia
 d

e 
et

ic
a

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 c

u
rr

ic
u

lu
m

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 p

er
fe

ct
io

n
a

re
, 

fo
rm

a
re

 

co
n

ti
n

u
a

 s
i 

m
en

to
ra

t

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 i

n
to

cm
ir

ea
 o

ra
ru

lu
i

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 e

v
a

lu
a

re
 s

i 

ri
tm

ic
it

a
te

a
 n

o
ta

ri
i

C
o

m
is

ia
 d

e 
d

is
ci

p
li

n
a

 p
en

tr
u

 s
a

la
ri

a
ti

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 o

li
m

p
ia

d
e 

si
 

co
n

cu
rs

u
ri

 s
co

la
re

C
o

m
is

ia
 d

e 
v

er
if

ic
a

re
 a

 c
a

ta
lo

a
g

el
o

r 
si

 

ev
id

en
ta

 d
o

cu
m

en
te

lo
r 

so
la

re

C
o

m
is

ia
 B

a
n

i 
d

e 
li

ce
u

COMISII DE LUCRU

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 p

ro
g

ra
m

e 
si

 p
ro

ie
ct

e 

in
te

rn
a

ti
o

n
a

le

C
o

m
is

ia
 d

e 
se

cu
ri

ta
te

 s
i 

sa
n

a
ta

te
 i

n
 

m
u

n
ca

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 s

it
u

a
ti

i 
d

e 
u

rg
en

ta

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 a

si
g

u
ra

re
a

 s
er

v
ic

iu
lu

i 

p
e 

sc
o

a
la

C
o

m
is

ia
 d

e 
se

le
ct

ie
 a

 o
fe

rt
el

o
r 

p
en

tr
u

 

a
ch

iz
it

ii
 p

u
b

li
ce

C
o

m
is

ia
 p

en
tr

u
 e

v
a

lu
a

re
a

 c
re

d
it

el
o

r 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 t
ra

n
sf

er
a

b
il

e

C
o

m
is

ia
 p

ri
v

in
d

 e
d

u
ca

ti
a

 p
en

tr
u

 v
ia

ta
 

a
 e

le
v

il
o

r

COMISII METODICE

ARII CURRICULARE

L
im

b
i 

m
o

d
er

n
e

M
a

te
m

a
ti

ca

S
ti

in
te

S
o

ci
o

-u
m

a
n

e

L
im

b
a

 s
i 

li
te

ra
tu

ra
 

ro
m

a
n

a

T
eh

n
ic

a

COORDONATOR PROIECTE SI 

PROGRAME SCOLARE SI 

EXTRASCOLARE

C
O

N
S

IL
IU

L
 E

L
E

V
IL

O
R

C
O

M
IT

E
T

E
 D

E
 

P
A

R
IN

T
I 

P
E

 C
L

A
S

E

CONSILIUL 

REPREZENTATIV 

AL PARINTILOR

SERVICII FUNCTIONALE
S

E
C

R
E

T
A

R
IA

T

C
O

N
T

A
B

IL
IT

A
T

E

B
IB

L
IO

T
E

C
A

C
A

B
IN

E
T

 M
E

D
IC

A
L

A
S

IS
T

E
N

T
A

 

S
O

C
IA

L
A

ADMINISTRATIV

P
E

R
O

N
A

L
 D

E
 

P
A

Z
A

: 
P

O
R

T
A

R
I 

S
I 

G
A

R
D

IA
N

M
U

N
C

IT
O

R
 

IN
T

R
E

T
IN

E
R

E

S
O

F
E

R
I

IN
G

R
IJ

IT
O

R
I

EDUCATIA 

ADULTI

BIROU 

PRODUCTIE

COMISIA DE EVALUARE 

A CALITATII

CONSILIUL DE  

ADMINISTRATIE
CONSILIUL PROFESORAL

 
 

 



PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2019 - 2020 
 

Pagină 8 din 83 
 

 

ORGANIGRAMA 
PERSONAL NEDIDACTIC  

 

COLEGIUL TEHNIC 

,,ION HOLBAN” IAŞI

DIRECTOR

SERVICII

ADMINISTRATIV

PERSONAL 

NEDIDACTIC

MAGAZIONER - 1
MUNCITOR 

FOCHIST - 2

MUNCITORI

ÎNTREŢINERE - 2 
ŞOFER - 1 ÎNGRIJITORI - 7PORTARI - 2

 
 



PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2019 - 2020 
 

Pagină 9 din 83 
 

3. ANALIZA ŞCOLII (analiza SWOT, analiza PEST(E), analiza relaţiilor 

cu reprezentanţii comunităţii locale etc.) 
3.1. 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 CDS, scheme orare ale liceului, orarul activităţilor extracurriculare, proiectele 

disciplinelor din CDS, discuţii cu elevii, părinţii. Analiza SWOT pe cele patru domenii funcţionale:  

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; 

 Dotarea unui număr de 10 clase/cabinete/ateriere 

cu videoproiector şi ecran aferent 

 Existenţa manualelor şcolare pentru elevii 

învăţământului obligatoriu; 

AMENINŢĂRI 

 Lipsa manualelor şi anexelor aprobate 

pentru învăţământul post obligatoriu- ciclul 

superior al liceului, în special pentru disciplinele 

tehnice.  

 Discontinuitatea politicilor educaţionale; 

 Avalanşa schimbărilor legislative; 

 Nerecuperarea deficienţelor de pregătire 
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  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) 

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 

 
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 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; 

 

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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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; 

 
 

Resurse financiare si 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 

specialitate;  

 Activitatea la clasă se bazează pe materiale 

didactice auxiliare:standardele,curriculum-ul, 

ghidurile metodologice,fişele de documentare şi de 

lucru; 

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; 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 
 Existenţa de fonduri suficiente pentru 

AMENINŢĂRI 
 Fondurile alocate de CJ şi Primărie pentru 
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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; 

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; 

 

 
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; 

 

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.  
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Rezultatele autoevaluării  
Resurse umane şi materiale  
 La nivelul şcolii există preocupări ce vizează dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale existente;  

 Asigurarea posturilor cu cadre didactice calificate;  

 Propunerea de buget către administraţia locală în concordanţă cu nevoile şcolii.  

Calitatea procesului de învăţare  
 Majoritatea elevilor dobândesc noi competenţe care le permit acestora o adaptare rapidă la 

schimbările apărute în organizarea muncii şi accesul pe piaţa europeană a muncii;  

 Atitudinea pozitivă, cooperantă şi relaţia bună cu profesorul la majoritatea elevilor.  

Management  
 Climatul psiho-social în unitate este favorabil;  

 Relaţionarea şi comunicarea în cadrul şcolii este bună, deciziile sunt acceptate;  

 Realizarea unor analize periodice şi luarea măsurilor de ameliorare ce îmbunătăţesc activitatea în 

şcoală;  

 Evaluările interne sunt corelate cu cele externe şi se monitorizează întreaga activitate de evaluare.  

 

 

 

Evaluarea calităţii managementului şcolar 
Calitatea unei institutii de învăţământ este determinată de calitatea proceselor şi de calitatea serviciilor 

educaţionale oferite. 

Este important de precizat că pentru procesul de învăţământ, calitatea nu este produsă şi definită exclusiv 

de şcoală ca ofertant de servicii educaţionale ci de beneficiarii şi clienţii educaţiei. Aceştia trebuie permanent  

consultaţi iar satisfacţia lor să fie un motiv permanent de preocupare pentru  pentru instituţiile  de educaţie în 

aşa fel încât să se genereze  un sistem concurenţial. 

Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii se referă, de regulă, la:  

 Proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare: cum anume se stabilesc ţintele strategice şi 

strategiile de dezvoltare, care sunt responsabilităţile, mecanismele şi procedurile decizionale, cine participă la 

luarea deciziilor, cum sunt deciziile respective aduse la cunoştinţă comunităţii şi cum este creat consensul în 

jurul acestor ţinte strategice etc.,  

 Implementarea programelor şi acţiunilor stabilite şi monitorizarea funcţionării unităţii şcolare: 

cine răspunde şi cine participă, care sunt metodele şi instrumentele de monitorizare şi feed-back, cum se 

asigură participarea “purtătorilor de interese” la monitorizare, cum este preluat feed-back-ul acestora etc. 

 Evaluarea modului în care funcţionează şi se dezvoltă unitatea şcolară, la revizuirea 

proiectelor, programelor şi la optimizarea funcţionării curente: care sunt metodele, instrumentele şi 

procedurile de evaluare, cine participă la evaluare şi cum anume, care sunt procedurile de revizuire a 

documentelor programatice şi cine participă la ele, care sunt mecanismele de avertizare timpurie. 

Este evident faptul că şi sistemul de evaluare a calităţii trebuie conceput altfel decât suntem obişnuiti. În 

primul rând, trebuie să asigure realizarea principalelor funcţii ale evaluarii-anume: 

 Imbunătăţirea activităţii curente - evaluarea trebuie sa fie oportună, să împiedice apariţia 

disfuncţiilor majore şi în acelaşi timp, sa arate foarte clar ce a mers şi ce nu în activităţile trecute; 

 Asigurarea feedback-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele acţiunilor trebuie 

cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei, pentru ca toate aceste 

grupuri de interes să poată judeca dacă “investiţia” facută (nu numai cea financiară) a dus sau nu la impactul 

scontat şi dac merită continuată sau nu; 

 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare  
pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate. În ultimii ani,  în Romania şi la nivelul Uniunii 

Europene, necesitatea unei culturi a autoevaluării este tot mai insistent afirmată şi încurajată prin politicile 

educaţionale.  
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Autoevaluarea este considerată ca dimensiune fundamentală a “organizaţiei care învaţă”: evaluarea 

externă este, adesea, ineficientă şi tardivă într-o societate în care schimbarea este extrem de rapidă şi 

imprevizibilă dar nu este lipsită de importanţă.  

Concluzii şi aspecte care necesită dezvoltare 
Resurse umane şi materiale  
 Asigurarea ambientului educaţional în care se desfăşoară activitatea didactică; 

  Dezvoltarea bazei materiale;  

 Implicarea mai mare a cadrelor didactice în gestionarea resurselor.  

Calitatea procesului de învăţare  
 Accentuarea calităţii în toate activităţile organizate pentru elevi şi cu elevi în vederea sporirii 

dimensiunii civice a educaţiei oferite de şcoală;  

 Utilizarea în mai mare măsură a învăţării centrate pe elev;  

 Continuarea participării profesorilor la cursuri de formare;  

 Optimizarea activităţii de evaluare prin colectarea unor teste şi criterii de evaluare de la profesorii cu 

experienţă şi prezentarea acestora în şedinţele de catedră.  

Management  
 Dezvoltarea ideii de echipă a tuturor angajaţilor şcolii;  

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională;  

 Dezvoltarea parteneriatului părinte-şcoală;  

 Informarea părinţilor despre noile orientări în domeniul educaţiei;  

 Valorificarea în mai mare măsură a parteneriatelor încheiate cu agenţi economici; 

  Încheierea de contracte parteneriale cu agenţi economici puternici din zonă. 

 

3.2. Analiza PEST(E) 
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, 

economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară 

activitatea. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi 

legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern 

şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. Cuceririle tehnologice, 

invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şinecesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot 

contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea 

este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, 

pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltareinstituţională în scopul 

maximizării rezultatelor. Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea 

Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iaşi: 

Factori politici 
 cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia sistemului 

de învăţământ - Planul strategic al MECTS cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii,resurse umane, 

învăţarea continuă, ofertă educaţională flexibilă,accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde 

europene; 

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie 

şi finanţare şi existenţa unor strategii dedezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ - 

Strategia dedezvoltare a judeţului Iaşi 2015-2020, Strategia de dezvoltare a regiunii N-E pentru perioada 

2015 -2020, PRAI, PLAI, Planul de acţiune al Şcolii pentru perioada 2015-2020; 

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere; 
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 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel 

guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material 

didactic, programe de formare a personalului); 

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 

europene şi internaţionale; 

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin 

proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - programele de dotare a 

laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem 

educaţional informatizat); 

 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - Programul 

guvernamental „Bani de liceu”, Programul „Euro 200”; 

 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi aprogramelor cu 

finalităţi de educaţie şi formare profesională; 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduristructurale; 
 politica educaţională privind integrarea socio-profesională a copiilor cu dizabilităţi este pe 

deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională; 
 integrarea în Comunitatea Europeană sporeşte exigenţele în privinţa calităţii educaţiei oferind 

posibilităţi sporite de integrare socială a elevilor. 

Factori economici 
 tendinţa de globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect certificarea calităţii 

produselor nu prin volumul de muncă, ci prin inteligenţa încorporată în produs. O consecinţă a acestui fapt va 

fi libera circulaţie a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care se vor impune pe piaţa 

calităţii. 

 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi 

agenţi economici (donaţii, sponsorizări) precum şi parteneriate pentru finanţarea acţiunilor sistemului de 

învăţământ (stagii de practică, cercetare ştiinţifică etc.); 

 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât 

unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de care dispun; 

 apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o măsură mai mare 

inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ (interesul crescut al firmelor pentru angajarea 

absolvenţilor); 

 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor; 

 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea 

pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii. ( Şcoala noastră, prin oferta educaţională, propusă 

urmăreşte dezvoltarea profilurilor: Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului omenesc şi Textile - pielărie, 

pentru care se înregistrează cele mai multe cereri de angajare în zonă; 
 colaborarea cu agenţii economici şi sociali din judeţ pentru efectuarea orelor de instruire 

practică şi la elaborarea curriculumului la nivel local; 

 neîncrederea agenţilor economici în capacitatea elevilor cu dizabilităţi de a lucra cu maşinile şi 

utilajele din dotarea acestora. 

Factori sociali 
 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 

 oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea) este 

dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie profesională; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 
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 în unitatea noastră şcolară există mulţi elevi cu o situaţie materială modestă, însă acest lucru 

nu-i împiedică să-şi manifeste interesul pentru şcoală. Un efect pozitiv pentru susţinerea elevilor îl constituie 

extinderea programelor sociale: asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru clasele a IX-a şi a X-a, 

acordarea burselor de ajutor social, programul guvernamental Bani de liceu etc. 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de 

învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale. 

 majoritatea familiilor care au copii cu dizabilităţi văd prin educaţiesingurul mod de acceptare a 

elevilor de către societate; 

 numărul mare de cadre didactice titulare ale colegiului nostru care activează ca metodişti , 

formatori, mentori sau care sunt autori de manuale sau de articole de specialitate conferă procesului 

instructiv-educativ mai multă fluenţă şi eficacitate 

 pentru elevii cu dizabilităţi s-au iniţiat şi sunt în derulare programe terapeutice realizate în 

parteneriat cu specialişti din Germania. 

Factori tehnologici 
 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie 

actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice; 

 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune 

prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul 

vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei; 

 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, învăţământ la distanţă) conduce 

la modernizarea actului educaţional tradiţional; 

 apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea cursurilor de instruire şi 

formare; 

 lipsa soft-urilor educaţionale pentru numeroase discipline trhnologice, cât şi starea precară a 

instrumentelor, a aparatelor şi a utilajelor necesare desfăşurării în condiţii corespunzatoare a orelor de 

instruire  practică.  

Factori ecologici 
 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare; 

 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 

 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu 

(sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii – plastic, hârtie, resturi 

alimentare etc.); 

 reabilitarea termică a clădirilor; 

 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se 

protejeze mediul înconjurător. 

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune 

strategică a Colegiului Tehnic “Ion Holban” pentru perioada 2018-2019.  
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ECONOMIC
TEHNOLOGIC

▪ Legea Educaţiei

▪Legislaţia protecţia copil

▪Finanţare prin PHARE 2013

▪Proiecte pentru legea învăţământului

▪Legea salarizării bugetare

POLITIC
SOCIAL

   Accesul la fonduri structurale

 Programe finanţare – Primăria Iaşi

  Programe finanţare – Consiliul Judeţean

  Management finanţare

  Criza economică naţională şi 

internaţională
  Agenţi economici şi elevi  CES

ô Abilităţi necesare pentru managementul 

proiectelor

ô   Abilităţi de a lucra în echipă

ô  Comunicare eficientă

ô   Accesul crescut  la internet

ô Materiale didactice noi şi atractive

·  Migraţia spre vest

·  Regiunea N-E cea mai defavorizată
· Atitudini conumatori

· Factori etnici

· Etică profesională
· Mobilităţi prin programe europene

 Respectarea unor norme precise în protejarea mediului

 Educaţia ecologică

 Se implice în rezolvarea problemelor de mediu

 Reabilitarea termică a clădirilor

 Economisirea la maximum a resurselor 

FACTORI ECOLOGICI

 
 

3.3. Analiza relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale 

Demersurile de stimulare a inserţiei sociale şi profesionale determină promovarea parteneriatului 

in implementarea politicilor de ocupare şi incluziune socială. Facilitarea dialogului cu privire la 

oportunităţile de dezvoltare a resurselor umane pentru piaţa muncii reprezintă domeniu de interes atît 

pentru agenţii economici cât şi pentru şcoală. Prezentarea unor exemple de bună practică a politicilor de 

ocupare şi incluziune socială la nivel local, regional si national contribuie la identificarea căilor de 

referinţă în construirea parteneriatelor cu factorii decizionali şi factorii implicaţi în educarea tinerilor. 

Fig. 1.Distribuţia factorilor de sprijin ai şcolii 
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ELEVII DESFĂŞOARĂ 
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ROPAR
FUNDAŢIA 
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 Parteneriatele la nivel de şcoală sunt focalizare pe: 

  Inserţia profesională a absolvenţilor 

 Realizarea unor activităţi din cadrul curriculumului 

  Asigurarea instruirii practice a elevilor 

  Desfăşurarea unor activităţi educative şi extracurriculare 

 Atragerea de resurse financiare şi materiale 

 

Fig. 2.Relaţia şcoală comunitate  

COLEGIUL TEHNIC 

,,ION HOLBAN” 

IAŞI

Primăria

Şcolile din 

zonă

Comitetul de 

părinţi

Biserica
Poliţia

AGENŢI 

ECONOMICI

Domeniul 

Industrie textilă şi 

pielărie 

Domeniul 

Estetica  şi igiena 

corpului omenesc 

Domeniul 

Turism  şi 

alimentaţie 

-  S.C.UNICA S.R.L

- S.C. HOTEL ORIZONT SRL

MMB CAMINUL 

TEOLOGIC”SF.NICOLAE” 

- S.C. „MVA ENEA” COTNARI

- S.C.” MVA ENEA” COTNARI

- S.C. HOTEL ORIZONT SRL

- MMB CAMINUL 

TEOLOGIC”SF.NICOLAE” 

- S.C. INTERNATIONAL 

BUSINESS CORPORATION

Consiliul 

Judeţean

- S.C. BYA STYLE STUDIO  S.R.L

- S.C. KARMA LINE S.R.L

- I.I. CANILA NECULAI S.R.L

- 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

 
 

3.4. Analiza principiilor didactice  
Principiile didactice îndeplinesc (Cucoş, 2003, p. 349) următoarele funcţii:  

 Orientează traseul educativ spre obiectivele propuse;  

 Normează practica educativă prin aceea că există obligativitatea de a fi respectate anumite 

reguli psihologice, pedagogice, deontologice, ştiinţifice. 

 Prescriu tratamente şi moduri de relaţionare specifice în raport cu situaţia de învăţare; 

 Reglează activitatea educativă atunci când rezultatele şi performanţele la care se ajunge nu 

sunt cele scontate.  

În toată activitatea desfăşurată de cadrele didactice din Colegiul Tehnic “Ion Holban”, urmăresc 

respectarea următoarelor principii didactice: 

 Principiul intuiţiei 

 Principiul legăturii dintre teorie şi practică 

  Principiul participării active şi conştiente, 

 Principiul învăţării sistematice şi continue 

 Principiul însuşirii temeinice 

 Principiul accesibilităţii 

Principiile didactice funcţionează sistemic. Aceasta ne arată că nu putem să le delimităm în mod 

absolut, nici să le aplicăm izolat. De pildă, se înţelege că învăţarea temeinică este favorizată de intuiţie, de 

accesibilitate şi de sistematizare etc., după cum principiul respectării particularităţilor de vârstă şi principiul 

intuiţiei se presupun reciproc.  

Aplicarea principiilor didactice  porneşte de la convingere că nu se poate vorbi de identitatea sau 

misiunea şcolii fără un nivel ridicat de calitate şi nici de calitatea actului educativ fără o identitate clar 

definită. 
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În această înţelegere a educaţiei, punctul de referinţă care îmbină identitatea şi calitatea este triplu: 

misiunea, viziunea şi valorile pe care se bazează şi care vrea să transmită. 

 

 
 

Acest punct de referinţă triplu este o adevărată 

provocare care ne obligă să ne punem şi să încercăm să 

răspundem la trei întrebări: 

 
 

În răspunsul la aceste întrebări trebuie să avem în vedere toate conceptele, toate cuvintele-cheie care 

reies din acest mod de a înţelege misiunea noastră educativă: 
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4.MISIUNEA ŞI VIZIUNEA 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. 
 

 
 

5. SCOPURI  ŞI OPŢIUNI  STRATEGICE  PENTRU  PERIOADA 
2019-2020 

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 2016, 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: 

 Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii 

şi a opţiunilor elevilor pentru Regiunea Nord – Est  „Plan Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea 

Învăţământului Profesional şi Tehnic”, până în 2025. 

 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 ÎPT în vederea asigurării calităţii în formare; 

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

Se menţionează că aceste obiective prioritare pentru judetul Iasi asociază  activităţi suplimentare celor 

finanţate în mod curent din bugetul naţional. Pentru definitivarea acestor obiective precum şi a activităţilor 

recomandate de PLAI Iasi, au fost realizate consultări pe marginea documentului în cadrul Comitetului Local 

pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale. 

Principalelor concluzii şi obiectivele dezvoltării ÎPT la orizontul anului 2015sunt următoarele: 

· nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 
investiţii corespunzătoare în capitalul uman. Eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici 
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· nevoia de planificare a unor măsuri vizând: ajustarea ofertei în raport cu nevoile de calificare 

pe termen lung, asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională (acces vs. calitatea serviciilor şi 

varietatea opţiunilor), optimizarea resurselor. Dezvoltare de standarde ale pregătirii profesionale 

· nevoia şi oportunitatea unei strategii de diversificare a grupurilor ţintă şi a ofertei de servicii: 
implicarea activă pe piaţa formării adulţilor, servicii în folosul comunităţii, contracte cu întreprinderile şi alte 

organizaţii pentru studii, cercetări şi consultanţă, etc. Asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar 

· crearea şi aplicarea unor proceduri coerente de investigare a nevoilor de calificare la nivel 
regional şi local, care să furnizeze informaţiile necesare - credibile, de calitate, periodic actualizate şi 

accesibile şcolilor şi beneficiarilor sistemului de educaţie şi formare profesională. Dezvoltarea sistemului 

informaţional 

· coordonarea în acest scop între instituţiile Comitetului Local de Dezvoltare în vederea 

planificării şi implementării unor proceduri adecvate pentru investigarea pieţei muncii. Optimizarea 

managementului educaţional 

· Corelarea bazelor de date din şomaj cu noile finalităţi (calificări/niveluri de calificare) 
obţinute prin sistemul de educaţie şi formare profesională şi cu prevederile viitorului cadru naţional al 

calificărilor ar facilita schimbul de informaţii utile, de interes reciproc. Utilizarea ITC în predare 

 

5.1. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
 Prin acest document, Comisia Europeană lansează 6 mesaje cheie:  

 Noi competenţe de bază pentru toţi; 

  Realizarea de investiţii superioare în resurse umane; 

  Încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare; 

  Valorificarea învăţării; 

  Regândirea orientării şi consilierii; 

  Să apropiem învăţarea de domiciliu 

 

Direcţii de acţiune ISJ: 
I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale  

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie  

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi  

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  

 

Direcţii de acţiune învăţământ special şi special integrat: 

Realizarea educaţiei corespunzătoare elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) trebuie să avem în 

vedere urmatoarele direcţii de acţiune pentru învăţământul special: 

1. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi de 

profesionalizare pentru copiii / elevii cu cerinţe   educaţionale speciale 

2. Promovarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru toate categoriile de copii cu cerinţe 

educaţionale speciale din judeţul Iaşi 

3. Dezvoltarea autonomiei instituţiilor/ unităţilor de învăţământ special şi special integrat 

4. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, ca o oportunitate formativă complementară pentru 

elevii cu CES 
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5.2. Priorităţi,  obiective şi ţintele la nivelul Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iaşi  
Pe lângă aceste obiective, şi având în vedere că profilele şcolii noastre sunt tehnice, punem, şi vom 

insista, în a pune în continuare mare accent pe competenţele practice (elevii să ştie să facă, să se adapteze, să 

accepte innovările...) dar fără să uităm ceilalţi “piloni” ai educaţiei, aşa cum îi numea raportul UNESCO din 

1996: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
A înţelege lumea înconjuratoare                                           A dezvolta competenţe şi adaptabilitate 

A înţelege, a cunoaşte, a descoperi cu plǎcere                   A pune în practică cunoştinţele dobândite 

A avea acces la metodele ştiinţifice                        A dezvolta o capacitate continuă de innovare 

A dobândi un nivel acceptabil de culturǎ generalǎ 

 

 

 

 

 

 

 
A descoperi bogăţia lor interioară                                   A înţelege, respecta şi lucra cu ceilalţi 

A dezvolta o gândire autonomă şi critică        A recunoaste interdependenţa, drepturile reciproce şi responsabilităţile 

A lua propriile lor decizii        A participa activ la viaţa civică,                                                 

A dobândi simţ etic                    A dezvolta un spirit de colaborare 

  

Dezvoltarea şi modernizarea instituţională a Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi în perioada 2019-

2020  areurmătoarele scopuri strategice: 

 

5.2. I. Reforma şi personalizarea procesului instructiv-educativ; 

5.2. II. Creşterea calităţii fluxurilor de elevi şi asigurarea finalităţilor educaţionale; 

5.2.III. Îmbunătăţirea standardelor de performanţă a resurselor umane şi amanagementului şcolar; 

5.2. IV. Ameliorarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesuluila informaţia 

electronică; 

5.2. V. Adaptarea ofertei de educaţie şi formare la dinamica pieţei locurilor de muncă; 

5.2. VI. Optimizarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale. 
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5.2. I. REFORMA Şl PERSONALIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Reforma şi personalizarea curriculum-ului impune ca prioritate în perioada 2019-2020 armonizarea 

celor trei componente ale acestuia în vederea recuplării învăţământuluila nevoile de calificare resimţite în 

economie, administraţie, viaţă socială şi cultură. Încontextul actual socio-economic şi politic misiunea şcolii 

se identifică cu opţiunea pentrumodernitate şi performanţă. Deschiderea continuă a societăţii româneşti spre 

valoriledemocratice internaţionale coroborată cu provocările globalizării economiei mondiale şi deintegrarea 

în Uniunea Europeană creează numeroase oportunităţi în ceea ce priveştemobilitatea forţei de muncă şi 

abordarea (prin planul de şcolarizare) unor specializăriprofesionale specifice societăţii tehnologice şi 

informaţionale modeme. Componentelecurriculum-ului trebuie să asigure practicarea unui învăţământ care să 

profileze caractere şisă asigure formarea tânărului apt să facă faţă schimbărilor rapide. 

Proiectarea curriculară pentru perioada 2019-2020 are în vedere următoareleobiective strategice: 

  asigurarea finalităţilor educaţionale şi a egalităţii şanselor pentru toţiabsolvenţii (promovarea 

examenelor naţionale, accesul în nivelurisuperioare de învăţământ sau inserţia în viaţa activă); 

 organizarea unui proces de învăţământ flexibil şi diversificat (filiere, profiluri,specializări) raportat la 

necesităţile şi evoluţia economiei, administraţiei şivieţii social-culturale care să permită şi să stimuleze rute 

individuale de pregătire; 

 stimularea competiţiei şi proiectarearutelor de pregătire pentru elevii capabili de performanţă; 

 readucerea învăţării în orele de clasă şi reducerea dependenţei succesuluişcolar de "învăţământul 

paralel"; 

 asigurarea tehnicilor de învăţare individuală necesare pe parcursul întregiivieţi; 

 realizarea de programe de studiu personalizate şi atractive pentrudisciplinele opţionale oferite; 

 flexibilitatea deciziilor curriculare la nivelul unităţii şcolare, a catedrelor şicadrelor didactice; 

 proiectarea disciplinelor opţionale după următoarea schemăprincipală de elaborare: 

-argument; 

-obiective de referinţă şi activităţi de învăţare; 

- listă de conţinuturi; 

- modalităţi de evaluare; 

 corelaţia funcţională între discipline şi arii curriculare; 

 formarea capacităţilor de a aborda complet o problemă, de a formula idei şia testa soluţii; 

 flexibilitatea evaluărilor (pe parcurs şi sumative); 

 predare şi asistenţă la ore cu echipe formate din profesori de specializăriapropiate pentru dinamizarea 

activităţii şi asigurarea interdisciplinarităţii; 

 crearea abilităţilor de utilizare a tehnicii de calcul, accesul la resurseleinformaţionale din ţară şi 

străinătate; 

 creşterea rolului instruirii practice în formarea specialiştilor; 

 dezvoltarea aptitudinilor practice; 

 crearea deprinderii de a lucra în echipă, integrarea în grupuri sociale,comunicarea argumentativă; 

 promovarea valorilor moral-civice, culturale specifice societăţii democratice; 

 proiectarea şi dezvoltarea de opţionale noi (discipline) care să asigurecompetenţe în domenii diverse: 

educaţia în spiritul comunicăriiinterculturale, educaţia informaţională, educaţia economică, 

educaţiaantreprenorială, educaţia juridică, educaţia moral-civică, educaţia esteticăşi cultivarea sensibilităţii. 

 
5.2. II. CREŞTEREA CALITĂŢII FLUXURILOR DE ELEVI ŞlASIGURAREA FINALITĂŢILOR 

EDUCAŢIONALE 
Desăvârşirea personalităţii adolescentului este un proces de durată. Desfăşurarealui pe parcursul 

şcolarizării în ciclul liceal are ca punct terminus exprimarea opţiunii înceea ce priveşte continuarea studiilor 

sau integrarea în viaţa activă. Acesta este un act dematuritate cu profunde semnificaţii. 
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Obiectivele strategice în formarea potenţialului uman reprezentat de fluxurile deelevi care optează 

pentru unitatea şcolară sunt: 

 întărirea suportului şi statutului social al elevului; 

 crearea autonomiei morale şi iniţiativei proprii în alegerea carierei; 

 formarea în spiritul cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentaleale omului, al 

demnităţii şi toleranţei, a schimbului liber de opinii într-o societatedemocratică; 

 însuşirea valorilor morale a statului de drept, a economiei de piaţă bazată perespectul proprietăţii şi pe 

competiţia liberă; 

 asigurarea unor tehnici de muncă pentru formarea intelectuală pe parcursulîntregii vieţi; 

 respectarea libertăţilor individuale, însuşirea mecanismelor privind practicileasociate producţiei, 

desfacerii şi consumului de bunuri materiale şi spirituale; 

 formarea "personalităţii multilaterale" capabile de a învăţa şi practica o altămeserie cerută pe piaţa 

muncii decât meseria de bază (cea pentru care sepregăteşte în şcoală); 

 asigurarea condiţiilor speciale de studiu şi instruire pentru elevii capabili deperformanţă cu atenţie 

deosebită pentru elevii din învăţământul gimnazialşcolarizaţi în baza art. 12 Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011; 

 adaptabilitatea la schimbare şi la ritmul ei; 

 stimularea potenţialului creativ, intuitiv şi imaginativ; 

 dezvoltarea capacităţii de a trăi pe cont propriu şi de a dezvolta o activitate(afacere) personală; 

 dezvoltarea interesului şi respectului pentru proprietate (distincţia între public şiprivat); 

 dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri sociale (familie, mediu şcolar, mediu 

profesional); 

 decizia personală în asumarea riscului; activitatea în echipă, colaborarea,evaluarea şi reevaluarea 

rezultatelor, responsabilitatea pentru o activitaterealizată; 

 însuşirea tehnicii şi vocabularului de comunicare interpersonală şi socială; 

 dobândirea capacităţii de utilizare a tehnologiilor asistate de calculator înactivităţile practice; 

 formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate; 

 dobândirea încrederii în sine şi în reuşita personală; 

 crearea capacităţii de evaluare a colectivului, a membrilor lui şi a proprieipersoane; 

 asigurarea unui climat şcolar de siguranţă fizică şi psihică. 

 
5.2. III. ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ A RESURSELOR 

UMANE Şl A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 
Nevoile de formare a personalului sunt extrem de diversificate şi cuprinzătoare şi sereferă la 

conceptul modem de formare continuă şi la educaţia pe parcursul întregii vieţi. 

Întreaga activitate are ca scop final asigurarea formării centrate pe elevi, abordareainterdisciplinară, 

utilizând metodele interactive, evaluarea de competenţe şi atingerea unorperformanţe superioare. Gestionarea 

şi reforma resurselor umane are următoarele obiective 

strategice: 

 reforma managementului şcolar prin descentralizare şi întărirea autonomieicolectivelor de catedră (la 

nivelul catedrelor, claselor); 

 pregătirea managerială specializată a personalului didactic ca parte a formăriiprofesionale; 

 perfecţionarea cadrelor didactice în sensul caracterului formativ al învăţământului şirenunţarea la 

învăţământul teoretizat (dopat cu date nesemnificative); 

 folosirea metodelor eficiente de predare/învăţare (dezbateri participative, interactive)care presupun 

cunoaşterea potenţialului intelectual şi psihologic al fiecărui elev); 

 organizarea formării continue a personalului didactic pe baze modeme; 

 stimularea cadrelor didactice să cunoască bine cel puţin o limbă de circulaţie internaţională; 
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 însuşirea deprinderilor de utilizare a tehnicii de calcul şi accesare a Internetulului -colaborări cu 

cadre-didactice din ţară şi străinătate pe diferite teme care să vizezeperfecţionarea învăţământului românesc; 

 valorificarea la maximum a cadrului legislativ în domeniul formării şi perfecţionăriicadrelor (accesul 

la programe naţionale şi internaţionale de pregătire profesională); 

 formarea continuă a tuturor membrilor colectivului profesoral atât la nivelul unităţiişcolare cât şi prin 

centre specializate: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic,Agenţia Naţională Pentru 

Programe Comunitare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 

Iaşi; 

 formele de perfecţionare promovate: 

-autoperfecţionare-studiu autoindus; 

-cursuri prin corespondenţă (pachete informaţionale, proiecte, cursurimetodologice); 

-perfecţionare în cadrul unor programe regionale, naţionale şiinternaţionale. 

 cunoaşterea fiecărui membru al colectivului printr-o observare atentă, analizaobiectivă a rezultatelor 

activităţii, distribuţia judicioasă a sarcinilor şi evaluareaperiodică a rezultatelor; 

 iniţierea de activităţi de consiliere şi orientare a cadrelor didactice raportate laproiectele unităţii 

şcolare pe termen scurt şi mediu, a misiunii, obiectivului şipersonalităţii unităţii şcolare; 

 reconsiderarea raportului între "sancţiune şi recompensă"; valorificarea potenţialului destimulare creat 

de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Legii nr. 284/2010, legecadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice - gradaţii demerit, premii, distincţii etc. şi de legislaţia în domeniul 

autonomiei, descentralizării şi utilizării resurselor extrabugetare – creşteri salariate, premii etc.; 

 perfecţionarea sistemului de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar şinedidactic pe baza 

evaluării anuale în conformitate Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legea nr. 284/2010, lege cadru privind 

salarizarea unitară a personaluluiplătit din fonduri publice şi cu Ordinul M.E.C.T.S. 3860 din 10.03.  

aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale 

personaluluicontractual (care include: autoevaluarea, evaluarea şefului ierarhic superior, a Consiliuluide 

Administraţie) consemnată în fişe pe baza cărora se stabilesc punctajele, calificativele şi coeficienţii de 

multiplicare pentru stabilirea salariilor întregului personal; 

 monitorizarea performanţelor obţinute de fiecare membru al colectivului şicuantificarea lor în funcţie 

de competenţă, importanţa muncii ca bază pentrupromovare profesională; 

 crearea dimensiunii participative, investind în capacităţile fiecărui membru alcolectivului, în 

posibilitatea de a desăvârşi "valori" în fiecare domeniu de activitate; 

 creşterea rolului Consiliului de Administraţie, a Consiliului Şcolar şi a catedrelor îngestionarea şi 

formarea resurselor umane; 

 creşterea rolului managerului şi a echipei manageriale în formarea colectivelor decolaboratori, în 

promovarea "omului potrivit la locul potrivit", în alocarea resurselor umaneexistente şi identificarea 

posibilităţilor de optimizare a valorii capitalului uman disponibil. 

 
 

5.2. IV.  AMELIORAREA Şl MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ŞlGENERALIZAREA 
ACCESULUI LA INFORMAŢIA ELECTRONICĂ 

Ameliorarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale este unul din scopurilestrategice prioritare 

pentru perioada 2020-2025. Aceasta presupune utilizarea cumaximă eficienţă a cadrului normativ şi legislativ 

în ce priveşte descentralizarea şiautonomia instituţională. 

Modernizarea infrastructurii existente se structurează pe trei direcţii principaleşi are următoarele 

obiective strategice: 

I. Investiţii de capital 

Implementarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din 

judeţulIaşi”- proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - prin 

care Colegiul Tehnic “Ion Holban” a beneficiat de: 
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               1)  reabilitare clădire şcoală; 

               2) construcţie lift clădire şcoală; 

               3) extindere sală de festivităţi; 

               4) reabilitare clădire sală sport; 

          5) extindere sală sport. 
II. Dotări cu mijloace de învăţământ şi material didactic 

Asigurarea dotărilor necesare spaţiilor destinate activităţilor didactice, de 

instruire practică şi în spaţiile administrative se va derula are următoarele priorităţi: 

 aprovizionarea cu material bibliografic, manuale, reviste etc; 

 achiziţionarea de echipament şi aparatură sportivă şi pentru kinetoterapie; 

 procurarea de maşini şi utilaje tehnologice moderne pentru atelierele de instruirepractică; 

III. Sporirea resurselor financiare 

Având în vedere situaţia economico-financiară la nivel macroeconomic estenecesară dimensionarea 

finanţării asigurate de la bugetul de stat, de la bugetul localprecum şi a veniturilor extrabugetare în raport cu 

cheltuielile reclamate defuncţionarea instituţiei pentru: 

■ eliminarea gradului de incertitudine a obţinerii veniturilor şi a riscurilor asociate; 

■ dimensionarea şi fundamentarea economicoasă, eficientă şi eficace a cheltuielilor; 

■ fundamentarea necesarului pentru investiţii şi realizarea achiziţiilor publice la nivelulcelei mai avantajoase 

oferte sub raportul calitate/preţ; 

■ atragerea de finanţări externe (în principal de la Comunitatea Europeană) pe baza concursului de proiecte; 

■ dezvoltarea activităţilor productive creatoare de resurse financiare extrabugetare; 

■ finanţări din partea agenţilor economici şi a comitetelor de părinţi; 

Se vor identifica şi alte mijloace pentru atragerea de surse financiare pe bazăde proiecte (studii de 

fezabilitate, analize economico-financiare pertinente) programeeuropene în funcţie de oportunităţile oferite 

de evoluţia mediului economic şi defacilităţile legislative. 

Anual se vor întocmi proiecte de buget pentru fiecare sursă de finanţare,contracte cu comunitatea 

locală, cu agenţii economici beneficiari ai forţei de muncă,cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, cu 

asociaţii şi fundaţii interesate în susţinereafinanciară a educaţiei, astfel încât să se obţină sursele necesare. 

Utilizarea surselor financiare provenite din cele trei forme de finanţare (bugetde stat, buget local, 

venituri proprii) se va face cu aprobarea Consiliul deAdministraţie, stabilindu-se priorităţile pe termen mediu 

şi lung. 

Crearea unui sistem informatic şi informaţional fiabil şi fezabil care să gestionezeresursele de "hard" 

şi "soft' la nivelul întregii unităţi şcolare este o preocuparemanagerială prioritară pentru perioada următoare. 

În perioada 2018-2019 se va finaliza activitatea de dotare majorităţii cabinetelordidactice cu 

calculator şi echipamente periferice specifice. 

Accesul permanent la Internet va fi generalizat. Toate disciplinele de studiu vorbeneficia de soft 

specializat astfel încât predarea să capete un caracter dinamic şi sărăspundă nevoilor societăţii 

informaţionale. 

 
5.2. V.  ADAPTAREA OFERTEI DE EDUCAŢIE Şl FORMARE LA DINAMICAPIEŢEI 

LOCURILOR DE MUNCĂ 

Analiza situaţiei absolvenţilor cu pregătire tehnologică (liceu şi şcoală profesională) care au finalizat 

studiile în perioada 2018-2019 şi a celor care îşi vor desăvârşi formarea în perioada 2019-2020 se constată că 

reţeaua de învăţământ la nivelul judeţului Iaşi este generatoare de şomaj. 

Opţiunea managerială pentru următorii ani este aceea de menţinere a unităţii şcolare la dimensiunea 

actuală (ca număr de clase şi de personal). În aceste condiţii este necesară relansarea învăţământului 

tehnologic şi adaptarea lui la nevoile reclamate de piaţă. Acest deziderat impune parcurgerea unei etape de 

modernizare ainfrastructurii existente şi un perpetuu efort de adaptare la schimbări. 
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Având în vedere solicitările pieţei muncii şi evoluţia domeniilor de formare înperioada următoare, 

cifrele de şcolarizare pentru specializările Estetica şi igiena corpului omenesc, turism şi alimentaţie, textile se 

vor menţine constante. 

 
5.2.VI. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR INTERSISTEMICE,COMUNITARE Şl INTERNAŢIONALE 

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic presupunetransformarea ei în centru de 

resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.Acest deziderat se poate realiza numai prin creşterea 

autonomiei instituţiei şcolare,descentralizarea administrativă şi financiară şi dezvoltarea, promovarea 

şimodernizarea relaţiilor interne şi externe. Succesul procesului de perfecţionare aactului educaţional depinde 

de măsura în care sunt valorificate şi amplificate relaţiileinstituţiei cu mediul social în care activează. 

Perfecţionarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale pentru perioada 2019-2020 

vizează următoarele obiective strategice: 

 centrarea activităţii pe nevoile "clienţilor" (elevi, părinţi, agenţi economici, comunitate); 

 colaborarea eficientă cu personalul - crearea unui climat de muncă pozitiv, motivant; 

 abordarea unui stil managerial (la nivelul şcolii, catedrelor, claselor) eficient, flexibil; 

 creşterea rolului informaţiei, a capacităţii organizatorice şi mobilizatoare,perfecţionarea sistemului de 

evaluare fazială şi finală, tehnică şi economică; 

 reprezentarea eficientă a unităţii şcolare raportată la factorii externi (comunitate, foruri ierarhice 

superioare, autorităţi locale şi judeţene, organe de ordine publică, reprezentanţii cultelor, instituţii similare 

din ţară şi străinătate, agenţi economici, asociaţii, fundaţii şi organizaţii interesate în susţinerea 

învăţământului,  colective de părinţi); 

 implicarea în activitatea şcolii a partenerilor sociali şi asigurarea posibilităţii acestora de a influenţa 

deciziile la nivelul unităţii şcolare; 

 asigurarea transparenţei în activitatea şcolii printr-o relaţie permanentă cu massmediala nivel local, 

judeţean, naţional şi internaţional; 

 angajarea de parteneriate pe bază de proiecte şi contracte cu instituţii, asociaţii,fundaţii şi agenţi 

economici în scopul realizării obiectivelor unităţii şcolare; 

Perfecţionarea relaţiilor externe în perioada 2019 -2025 valorifică relaţiile deja stabilitecu unităţi 

şcolare de acelaşi nivel din judeţ, regiune, din ţară şi străinătate,organismele ierarhice superioare, instituţiile 

administraţiei publice, organe de ordinepublică, instituţii şi organizaţii interesate în susţinerea educaţiei, 

agenţi economici,reprezentanţi ai cultelor etc. 

5. 3. Opţiuni manageriale 
Principiile de elaborare a curriculum-ului vizează componentele de bază ale procesului de învăţământ 

şi reflectă idealul educaţional al şcolii româneşti. 

5.3.1. Dezvoltarea curriculară 
Respectând principiul egalităţii şanselor, trunchiul comun asigură fiecărui elev dreptul la o educaţie 

şcolară comună, un fond de cunoştinţe de bază în temeiul cărora săpromoveze cu succes examenele de 

finalizare a studiilor şi concursurile organizate la nivelnaţional. 

5.3.1.1. Trunchiul comun 

Însuşirea la nivel maximal a cunoştinţelor cerute de programele şcolare şiîndeplinirea obiectivelor 

prevăzute de acestea trebuie să constituie preocuparea primordialăa întregului colectiv didactic. 

Fiecare catedră (comisie metodică) va întocmi anual şi semestrial programe concretecare să asigure 

dobândirea cunoştinţelor şi capacităţilor necesare prin: 

- ore de consultaţii (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectulprogramelor de examen); 

- elaborarea de materiale auxiliare (ghiduri de pregătire, culegeri de subiectepropuse); 

- simulări de examene; 

Trunchiul comun desăvârşeşte personalitatea adolescentului prin cultură generalăorientată în 

domeniile indicate în mod precis de Curriculum-ul Naţional şi dezvoltăcapacitatea de a-şi mobiliza propriile 

resurse. Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculară au în vedere următoarele direcţii: 



PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2019 - 2020 
 

Pagină 28 din 83 
 

 afectarea numărului de ore pentru temele din programele de învăţământprevăzute de trunchiul comun 

în funcţie de necesarul impus, de realităţile obiectiveidentificate la nivelul fiecărei clase şi de experienţa 

cadrului; 

 curriculum-ul la decizia şcolii va propune elevilor ore de aprofundare sau extinderela 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 (pe baza rezultatelor obţinute la testările din materia prevăzută de programele 

pentru examene); 

 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; 

5.3.1.2. 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 şiproiectarea centrată 

pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi"construirea" lui ca un răspuns la nevoile concrete 

ale comunităţii. 

Competenţele generale (care se urmăreşte a fi formate la elevi pe parcursul liceului tehnologic) 

precum şi competenţele specifice se stabilesc în funcţie de opţiunea,înclinaţiile şi interesul elevilor pentru 

identificarea carierei (continuarea studiilor sau inserţiaîn mediul socio-economic). 

Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie să realizeze inovaţia curriculară locală (lanivelul fiecărei 

catedre şi cadru didactic) şi flexibilizarea deciziei curriculare. 

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun: 

 elaborarea proiectului clasei (valabil pe 4 ani) pentru clasele a IX-a, în care seconturează perspectiva 

disciplinelor opţionale în funcţie de filieră/profil/ specializare; 

 profesorii propun discipline, cursuri, teme opţionale, în funcţie de preocupările şiexperienţa lor, de 

interesul şi solicitările elevilor; 

 proiectarea disciplinelor opţionale se realizează pe perioade de 1 an (cursuri de 1-2 ore pe săptămână, 

indicându-se precis obiectivele şicontribuţia acestora la formarea culturii generale sau la pregătirea de 

specialitate); 

 oferta globală de cursuri opţionale va cuprinde dublul numărului de ore faţă deposibilitatea de opţiune 

a elevilor; 

 proiectarea ofertei disciplinelor opţionale ca "un tot unitar" respectând structuraunităţii şcolare 

(filiere, profiluri, specializări) şi durata şcolarităţii în învăţământulliceal; 

 proiectarea fiecărei discipline opţionale va conţine: 

- argumentul; 

- competenţe specifice; 

- competenţe generale (pentru opţionalele propuse pentru întreg ciclul liceal); 

- conţinuturi; 

- valori şi atitudini; 

- sugestii metodologice; 

 proiectarea disciplinelor opţionale în funcţie de structura ofertei educaţionale (nivelede 

învăţământ/profiluri/specializări), de resursele existente (materiale şi umane) şi deţintele strategice pe termen 

scurt şi mediu; 

 proiectarea ofertei curriculare implică întreg colectivul didactic coordonat de şefii decatedre; 

 predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive uzându-se de strategii didactice noi şi de metode de 

evaluare performante; 
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 informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale, a dezvoltării 

rutelor individuale de pregătire; 

 disciplinele alese de elevi şi părinţi pentru a fi studiate sunt obligatorii pentru un an şcolar; 

 dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circulaţie internaţională se asigură prin studiul a 

doua limbi străine (limba engleză, limba franceză sau limba germană) la clasele de liceu; 

 formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prinasigurarea 

cunoştinţelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a Internetului (oferta curriculară a unităţii şcolare 

propune studiul informaticii la nivelul maxim admis de planul de învăţământ); 

 adaptarea permanentă a ofertei curriculare la nevoile de educaţie şi calificarere simţite la un moment 

dat şi compatibilizarea cu practicile sistemelor de învăţământ europene; 

 transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşinivel din ţară şi 

din străinătate; 

 compatibilizarea europeană a curriculum-ului prin programele internaţionalerealizate şi cele care vor 

fi realizate prin Agenţia Naţională Pentru Programe Comunitare înperioada  2019-2025; 

Pachetele de discipline opţionale vizează formarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţişi aptitudini care 

individualizează personalitatea absolventului şi îi asigură competenţa înurmătoarele domenii de interes: 

1. Educaţia în spiritul comunicării interculturale 

 dobândirea de competenţe de comunicare în limba franceză, limba engleză, limba germană; 

 familiarizarea cu valorile culturale internaţionale; 

 accesul la informaţia ştiinţifică şi tehnologia modernă; 

2. Educaţia informaţională 

 interpretarea informaţiei prin simularea proceselor virtuale şi în timp real; 

 utilizarea echipamentului multimedia; 

 proiectarea asistată de calculator (utilizarea aplicaţiilor specifice la profiluri tehnice şi şcoala 

profesională); 

3. Educaţia economică 

 identificarea dificultăţilor economice la un moment dat; 

 beneficii şi costuri în organizarea activităţilor independente; 

 analiza consecinţelor unor modificări intervenite la nivel macro sau microeconomic; 

 rolul cercetării şi al cuceririlor ştiinţifice în cadrul proceselor economice; 

 rolul politicului în evoluţia economică; 

4. Educaţia juridică 

 rolul legislaţiei în viaţa societăţii; 

 legislaţia internaţională şi rolul ei; 

 legislaţia Uniunii Europene; 

5. Educaţia moral-civică 

 drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului; 

 promovarea valorilor şi practicilor specifice democraţiei; 

 drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti; 

6. Educaţia antreprenorială 

 identificarea potenţialului antreprenorial; 

 analiza conceptului de proprietate şi de spaţiu privat; 

 dezvoltarea spiritului întreprinzător; 

 creativitatea şi perseverenţa; 

 rolul progresului în dezvoltarea individului şi a societăţii; 

7.Educaţia estetică şi dezvoltarea sensibilităţii 

 rolul artei în formarea personalităţii individului; 

 respectul pentru mediul înconjurător; 

 promovarea valorilor culturale naţionale şi internaţionale; 
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 sentimentul patriotic şi tradiţiile poporului român. 

Oferta educaţională a Colegiului Tehnic “Ion Holban” Iaşi elaborată anual, va cuprinde lista 

actualizată a disciplinelor opţionale.  

 
5.3.2. Activităţi extracurriculare 

Şcoala trebuie să devină un mediu de promovare al valorilor şi practicilordemocratice, în care să 

domnească un climat propice învăţării, descoperirii de sine şi orientării adolescentului spre împlinirea în 

viaţa privată şi publică, respectiv în carieră şi în acţiunea social-politică, prin exersarea deplină a calităţii de 

cetăţean al unei societăţi democratice liberale. 

Problema centrală a lumii de astăzi este construirea unei societăţi raţionale în care săse regăsească 

două valori fundamentale: libertatea personală şi responsabilitatea. 

Cultivarea libertăţii personale se obţine prin însuşirea valorilor culturii naţionale şiuniversale, 

respectul pentru lege, pentru valorile moral-civice (ale societăţii democratice) şi interesul pentru performanţă 

şi progres. 

Activităţile extracurriculare completează demersul didactic şi contribuie la formareapersonalităţii 

tinerilor, la stimularea creativităţii, talentului şi sensibilităţii. Acestea asigurătotodată cadrul de manifestare a 

capacităţii de comunicare socială, de relaţionare, analiză şidecizie. 

Activităţile de grup îi învaţă pe elevi că în numeroase împrejurări competiţia poatecoexista cu 

colaborarea. Activităţile extracurriculare sunt complementare procesului deînvăţământ şi reprezintă o 

componentă importantă a ofertei educaţionale. 

Majoritatea elevilor au semnalat sărăcia de activităţi culturale, recreative şi depetrecere a timpului 

liber, avansând propuneri concrete, solicitând implicarea şi sprijinuldiriginţilor şi a cadrelor didactice.  

Activitatea managerială în ceea ce priveşte activităţile extracurriculare manifestăurmătoarele opţiuni: 

 proiectarea activităţilor extracurriculare pe o perioadă de 4 ani şi abordareadistinctă a acestora în 

proiectul întocmit la nivelul fiecărei clase; 

 atragerea resurse umane,tehnico-materiale şi financiare externe unităţii şcolarepentru organizarea 

acestor activităţi; 

 valorificarea cadrului legal favorabil referitor la susţinerea învăţământului de cătresocietate 

(implicarea pe baze contractuale a instituţiilor publice, agenţilor economici, unităţidin reţeaua MECTS, 

fundaţiilor, asociaţiilor, firmelor de exerciţiu pentru tineret de la nivel local, regional, naţional şi 

internaţional, comunitate locală şi părinţi); 

 elevii şi cadrele didactice cu rezultate remarcabile în activităţi educativ-ştiinţifice şi extracurriculare 

vor fi recompensate material şi moral (premii în bani, în obiecte, promovări la nivelul unităţii şcolare, 

evidenţieri în presă, emisiuni de radio şi televiziune; 

 activităţile extracurriculare trebuie să cultive talentului nativ (pasiunea pentru literatură, artă, muzică, 

tehnică, teatru, dans etc.), respectul pentru valorile culturiinaţionale şi internaţionale, patriotismul, dragostea 

faţă de popor şi tradiţiile sale; 

 constituirea de formaţii artistice reprezentative şi echipe sportive, care să individualizeze 

personalitatea liceului şi a cadrului didactic care le organizează şicoordonează; 

 fiecare colectiv va elabora proiecte pentru participarea la programeinternaţionale, sub îndrumarea 

comisiei pentru activităţi extracurriculare;  

 colaborările, parteneriatul, schimburile realizate cu unităţi de acelaşi nivel din ţarăşi din străinătate 

vor fi promovate, popularizate, întreţinute şi extinse; 

 baza tehnico-didactică (laboratoarele de informatică, bibliotecă, spaţii de recreaţie,baza sportivă, 

laboratoarele şi sălile de clasă) esteutilizată de către toate colectivele pentru organizarea 

activităţilorextracurriculare;consilierea, orientarea profesională şi monitorizarea absolvenţilor(rezultatele 

obţinute în învăţământul superior sau reuşita lor în mediul socio-economic) suntprioritare pentru întregul 

colectiv didactic şi diriginţi. 
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5.4.  Grupuri ţintă: elevi, părinţi, comunitate 
Educaţia este un ansamblu de acţiuni desfăşurate în vederea transmiterii şiformării la noile generaţii a 

experienţei de muncă şi de viaţă, a cunoştinţelor, deprinderilor,comportamentelor şi valorilor acumulate; ea 

dezvoltă, formează şi maturizează laturilefundamentale ale fiinţei umane: fizicul şi psihicul. 

Toate acţiunile educative venite pe diverse căi - din partea şcolii, a familiei, ainstituţiilor extraşcolare, 

a organizaţiilor obşteşti, din mass-media, îndeplinesc un rol însemnatîn formarea componentelor de bază ale 

personalităţii, fiind condiţionate de nivelul dedezvoltare al elevilor, de mediul ambiant şi de sistemul social 

în care sunt integraţi aceştia. 

5.4.1. Fluxuri de elevi, politica de recrutare a candidaţilor 
Pentru identificarea nevoilor de educaţie şi forţă de muncă Consiliul Şcolar şiComisia de gestionare şi 

evaluare a resurselor umane va realiza anual studii, sondaje,prognoze, care să conducă la adaptarea ofertei 

educaţionale (unităţii şcolare) cu cererea(venită din partea agenţilor economici). 

Opţiunile manageriale în ceea ce priveşte politica de recrutare a candidaţilor au învedere următoarele 

acţiuni: 

 recrutarea elevilor pentru învăţământul primar şi gimnazial (învăţământ special) se va face  în 

conformitate cu art. 48, 49 50 şi 51 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  ORDIN nr. 5573 din 7 11.2011 

şi ORDIN nr. 5574 din 7 11.2011 în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse Umane şi Asistenţă 

Educaţională Iaşi; 

 admiterea elevilor în liceu se va face pe baza criteriilor de selecţie stabilite lanivel naţional; 

 şefii de catedră şi cadrele didactice desemnate de aceştia vor organiza  întâlniri şi dezbateri cu elevii şi 

cupărinţii acestora pe tema orientării şcolare; va fi prezentată oferta unităţii şcolare insistândusepe structură 

(Planul de şcolarizare pe filiere, profiluri, specializări), calitatea şiperformanţa actului didactic, rezultatele 

deosebite obţinute de elevi şi profesori înactivitatea instructiv-educativă şi extraşcolară; 

 unitatea şcolară va asigura posibilitatea desfăşurării orelor de instruirepractică de către elevii şcolilor 

generale interesate, în atelierele şi laboratoare despecialitate (profil tehnic, informatică etc.); 

 comisia metodică a diriginţilor şi cabinetul psiho-pedagogic va organizasimpozioane şi dezbateri pe 

tema consilierii în orientarea şcolară şi profesională; 

 datele concrete, programele şi modalităţile de desfăşurare a activităţilor vor fiprevăzute în proiectele 

întocmite la nivelul colectivelor de catedră, comisiilor şi Consiliului deAdministraţie. 
5.4.2. Asigurarea finalităţilor învăţământului liceal 

Liceul are menirea de a desăvârşi personalitatea adolescentului prin cultură generală şidezvoltarea de 

competenţe care permit orientarea profesională şi inserţia într-un mediusocial activ, mereu în schimbare. 

Opţiunile manageriale pentru perioada 2019 -2020 au învedere ca procesul educaţional desfăşurat în unitate 

să asigure posibilitatea compatibilizării intereselor personale de formare (ale fiecărui elev) cu oferta şcolii şi 

cu evoluţia mediului socio-economic: 

 refacerea echităţii în educaţie (eliminarea oricărei discriminări referitoare la sex,religie, etnie) mult 

afectată de degradarea condiţiilor de viaţă, de accentuarea discrepanţelor social-economice şi declinului 

general al serviciilor publice; 

 cunoaşterea personalităţii şi identificarea capacităţilor intelectuale ale fiecăruielev; 

 eliminarea sentimentului de nesiguranţă şi ezitare, formarea capacităţii deadaptare a individului într-

un context nesigur, dezvoltarea durabilă; 

 investirea elevilor cu încredere, responsabilitate şi delegarea de autoritate; 

 dezvoltarea gândirii critice,  a capacităţii de reflexie şi decizie; 

 dobândirea abilităţii de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a Internetuluiprin studiu în şcoală a 

informaticii şi accesul la baza tehnico-didactică dindotarea şcolii; 

 asigurarea prin curriculum-ul la decizia şcolii, a însuşirii competenţelor minime decomunicare 

citit/scris în cel puţin două limbi de circulaţie mondială; 

 ameliorarea calităţii învăţării, crearea condiţiilor de studiu şi programe adecvate pentru elevii cu 

dificultăţi de învăţare; 
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 încurajarea performanţei, a competiţiei şi promovarea valorilor (coordonarea elevilor în elaborarea de 

lucrări ştiinţifice şi inovaţii, în colaborare cu centrele universitare, cu aportul unor specialişti externi şcolii, 

cu firme de consultanţă, şi de exerciţiu pentru tineret); 

 dezvoltarea de rute individuale de pregătire în funcţie de opţiune şi capacitatea fiecărui 

elev(parteneriatul  profesor/elev); 

 stimularea disponibilităţilor, talentului, înclinaţiilor şi interesului propriu înconturarea propriei 

cariere: 

- promovarea autoevaluării; 

- autoînţelegerea (cunoaşterea propriei personalităţi); 

- observarea atentă de către diriginte şi întocmirea fişelor psihopedagogice - teste de aptitudini, de 

perspicacitate; 

 stimularea lucrului în echipă, întărirea sentimentului de solidaritate; cooperarea eficientă între 

profesori-elevi, profesori-părinţi, elevi-părinţi; 

 mobilitatea şi flexibilitatea în cadrul ciclurilor de instruire; 

 efectuarea de stagii de practică (pe baze contractuale) în instituţii, la agenţi economici, firme - în 

concordanţă cu specializarea clasei etc.; 

 utilizarea cadrului legislativ mobil, favorabil schimbării formei de învăţământ, filierei, profilului, 

specializării (în cazul modificării viziunii şi opţiunii) în timpul ciclului liceal (Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,Regulamentul Intern); 

 stimularea elevilor cu posibilităţi materiale reduse (acordarea de burse sociale, ajutoare materiale din 

surse proprii, sponsorizări); 

 eliminarea situaţiilor de abateri disciplinare, combaterea delicventei juvenile (stabilirea legăturilor 

formale cu organele de poliţie, gardienii publici, pentru organizarea deactivităţi comune - dezbateri, 

"prezentări de caz", simpozioane, concursuri, care au ca scopdiminuarea fenomenului infracţional); periodic 

se vor înainta organelor de poliţie documente referitoare la cazurile de abateri disciplinare grave, abandon 

şcolar, exmatriculare; 

 susţinerea potenţialului biologic al elevilor prin asigurarea unui climat şcolar care să întreţină starea 

de sănătate, igiena, asistenţa socială şi sanitară; 

 oferirea cadrului logistic al unităţii şcolare (spaţiu, aparatură, consultanţă despecialitate) pentru 

programele de educaţie desfăşurate de instituţiile publice, fundaţii, organizaţii, firme interesate în educaţia 

tineretului; 

 stimularea participării la proiecte de dezvoltare comunitară (proiecte locale, regionale, naţionale şi 

internaţionale);  cunoaşterea politicilor şi a instituţiilor europene şi internaţionale; 

 asigurarea unei culturi civice minimale şi folosirea drepturilor omului ca principiu de bază al relaţiilor 

sociale (participarea la viaţa socio-politică a tinerilor, exercitarea drepturilor cetăţeneşti, libertate de 

exprimare, economia de tranziţie); 

 informarea elevilor asupra evoluţiei economice la nivel local, regional, naţional şi internaţional - 

analiza programelor de dezvoltare socio-economică pe termen mediu şi lung, cunoaşterea legislaţiei interne 

şi internaţionale şi a Uniunii Europene; 

 solicitările şi standardele să fie mobile astfel încât să varieze în funcţie decircumstanţe; 

 susţinerea activităţii de documentare individuală, de cercetare şi creaţie(elaborarea de referate şi 

comunicări ştiinţifice, colaborarea cu publicaţii de specialitate,reviste şcolare, programare pe Internet (30% 

din elevii liceului vor avea pagină proprie peInternet); 

 parteneriat şi colaborare cu unităţi şcolare din ţară şi străinătate (schimburi,mobilităţi, transfer de 

experienţă şi tehnologii, perfecţionare, dobândire de competenţelingvistice, calificare profesională etc); 

 diseminarea experienţei dobândite de elevi şi cadre didactice în procesul instructiv-educativ, 

promovarea metodelor didactice interactive; 

 optimizarea sistemului de evaluare a performanţelor şcolare (abordarea unorcriterii de evaluare cu 

grad ridicat de obiectivitate): 
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- calitatea cunoştinţelor elevilor; 

- capacitatea lor de a le aplica în practică; 

- formarea trăsăturilor moral-volitive şi de caracter (perseverenţă,disciplină); 

- aptitudini gospodăreşti - administrative; 

- progresul şi randamentul profesional; 

 formarea multilaterală (pluridisciplinară) care să asigure flexibilitate înschimbarea meseriei pe 

parcursul vieţii - în conformitate cu necesarul de forţă de muncăreclamat de piaţă; planificarea şi utilizarea 

judicioasă a timpului de muncă şi a timpuluiliber: 

- stabilirea priorităţilor; 

- stabilirea scopurilor (ţintelor); 

- identificarea căilor de parcurs; 

- realizarea obiectivelor. 

 asigurarea tehnicilor de autoinstruire, formarea capacităţilor de studiu individualnecesare pe parcursul 

întregii vieţi; 

 crearea unui "mediu şcolar" şi a unui "proces de învăţământ" care să creascăcapacităţile şi să 

sporească implicarea; 

 menţinerea relaţiei familie/şcoală pe parcursul şcolarităţii; implicarea familiei înviaţa şcolii, în 

activităţile formativ - educaţionale şi extraşcolare (cooptarea părinţilor caparticipanţi, coordonatori şi 

specialişti în programe şi activităţi); 

 stimularea elevilor cu performanţe deosebite prin acordarea de burse, premii înbani şi obiecte, 

evidenţieri în mass-media, cooptarea în programe internaţionale, excursii etc; 

 desfăşurarea activităţilor de control care vizează: şcolarizarea, frecvenţa,mişcarea şi starea 

disciplinară a elevilor, fenomenul infracţional, colaborarea şcolii cupărinţii, respectarea graficelor şi 

termenelor de desfăşurare a activităţii; 

5.4.3. Orientarea şcolară şi profesională. Proiectarea carierei 
Opţiunile manageriale în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională au învedere două direcţii 

principale: 

A. îndrumarea elevului în vederea alegerii unei forme de învăţământ potrivit niveluluide pregătire 

atins, şi mai ales potrivit aptitudinilor, intereselor profesionale şipersonalităţii acestora; 

B. identificarea şi proiectarea carierei, alegerea traseului educaţional şi profesionalpe care trebuie să-l 

urmeze fiecare elev. 

Orientarea şcolară şi profesională (O.S.P.) reprezintă ansamblul acţiuniloropţionale şi consultative 

realizate prin modalităţi pedagogice, generale şi speciale,subordonate, din punct de vedere al conţinutului, 

dimensiunii tehnologice/aplicative aeducaţiei, iar din perspectivă metodologică activităţii de asistenţă 

psihopedagogică şisocială a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, proiectată la nivelul s istemului 

deînvăţământ. 

Direcţiile de acţiune, la nivelul şcolii, pentru activitatea de orientare şcolară şiprofesională sunt: 

a. cunoaşterea personalităţii elevilor – informaţiiile furnizate de elev sunttrecute de către diriginte în fişa 

şcolară; 

b. educarea elevilor în vederea alegerii studiilor şi profesiunii; 

c. informarea şcolară şi profesională – informarea vizează tipurile şi profilurile de studii pe care le pot urma, 

posibilităţile şi formele de calificare profesională, lumea profesiunilor şi dinamica ei specifică, necesarul 

forţei de muncă în diferite sectoarede activitate; 

d. îndrumarea elevilor spre anumite tipuri de şcoli sau grupuri de profesiuni –acordarea unui sfat de orientare 

cu caracter facultativ. 

5.4.3.1. Consilierea şcolară şi profesională 

Consilierea şcolară şi profesională este un serviciu pe care şcoala trebuie să-l ofere atât la nivel 

individual cât şi la nivel de grup. 
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Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională, ca activitate formativ –educativă, are obiective 

proprii, care sunt grupate astfel: 

a. obiective de maximă generalitate (se identifică cu idealurile educaţionale alesocietăţii şi realizarea unor 

elemente concordante cu aceste idealuri), urmăresc activităţi ample, pe durate de timp mari şi se referă la 

aspecte generale ale orientării,vizând aspecte care însoţesc practic întreaga viaţă a persoanei precum: 

- dezvoltarea personalităţii şi a vocaţiei pentru fiecare persoanã; 

- combaterea şomajului; 

- formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a decide şi acţiona adecvat însituaţiile pe care lumea modernă le 

ridica în faţa individului; 

- dezvoltarea spiritului critic, caracterizat prin respectul faţă de norme şi adrepturilor fiecărei fiinţe umane; 

- conştientizarea problemelor legate de mediu şi de normele de ecologie; 

- identificarea şi dezvoltarea capacităţilor de toleranţă şi adaptareinterculturală. 

b. obiective de generalitate medie, se referă la acţiuni cu durate mai mici detimp, aplicate la nivel 

individual sau social şi vizează aspecte ca: 

- pe diferite stadii de evoluţie vocaţională, consiliere prin programeindividuale şi de grup; 

- asigurarea formării profesionale în acord cu cererea de pe piaţa muncii; 

- autoînţelegerea sau autoacceptarea unor scopuri pe care consilierii lepropun clienţilor, etc; 

c. obiective operaţionale - urmăresc schimbări comportamentale pe termenscurt, sunt de natură 

comportamentală, pot fi controlate şi evaluate. 

Principiile activităţii de orientare şcolară şi profesională (O.S.P.): 

I. Principiul corelării acţiunilor tuturor factorilor O.S.P. (şcoală, familie,comunitate educaţională naţională, 

teritorială, locală); 

II. Principiul realizării concordanţei dintre aspiraţiile şi capacităţile elevului şicerinţele dezvoltării sociale 

exprimate în plan economic, politic, cultural, la nivelnaţional, teritorial, local; 

III. Principiul (auto)formării- (auto)dezvoltării elevului în vederea elaborării şi adefinitivării proiectului de 

(auto)orientare şcolara şi profesională; 

IV. Principiul pregătirii psihopedagogice a elevilor şi a părinţilor în vedereadefinitivării sfatului final de 

O.S.P. în condiţii sociale optime; 

V. Principiul valorificării trăsăturilor pozitive ale fiecărei personalităţi în vedereaactivizării tuturor resurselor 

de (auto)formare-(auto)dezvoltare permanentă a elevuluipe tot parcursul procesului de O.S.P. 

Consilierea şcolară şi profesională asigură caracterul confidenţial al discuţiilor şi informaţiilor: 

caracteristici personale, probleme sociale, intenţii profesionale. Şcoala poate realiza identificarea 

aptitudinilor şi interesului elevilor pentru o anumită carieră prin activităţi de consiliere: 

 determinarea nivelului cunoştinţelor şi deprinderilor prin examene, testări şi probeprofesionale 

în vederea realizării inserţiei în viaţa activă şi practicării unei activităţi; 

 creşterea încrederii elevilor în ei înşişi, în capacitatea de a alege şidezvoltarea spiritului 

antreprenorial; 

 Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral şi Consiliul Şcolar vor includeîn curriculum-

ul la decizia şcolii un curs de orientare privind cariera; 

 în perioada 2019-2020 vor fi intensificate activităţile cu Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională; 

 la nivelul unităţii şcolare psihologul şcolar răspunde de activitatea deorientare şcolară şi 

profesională şi asigură legătura cu Agenţia Judeţeană de Ocupare aForţei de Muncă şi cu Centrul Judeţean de 

Orientare Şcolară şi Profesională; 

 prin cursuri de instruire şi formare toţi diriginţii vor fi abilitaţi în domeniul consilierii şi 

orientării în carieră; 

 organizarea (în cadrul şcolii) diferitelor forme de reconversie profesională (educaţie, cursuri 

de calificare, instruire practică); 

 diagnosticarea psihologică anuală a elevilor prin teste, sondaje şi chestionare: 
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- de atitudine; 

- de interes profesional; 

- de personalitate; 

 colaborarea şi parteneriatul cu instituţii şi agenţi economici beneficiari ai forţei de muncă 

(stagii de instruire practică, realizarea de produse în atelierele şcolii cuasistenţă tehnică de specialitate) vor 

stabili conexiunea între teoretic şi practic,familiarizarea cu disciplina muncii, racordarea la cerinţele pieţei, 

inserţia în realitate; 

5.4.3.2. Proiectarea carierei 

Proiectarea carierei constă în activităţi şi programe prin care elevii sunt ajutaţi înasimilarea 

cunoştinţelor şi experienţei, facilitarea accesului la informaţia de specialitate,formularea scopului, respectiv 

proiectarea şi realizarea carierei prin: 

- cunoaşterea propriei personalităţi (autoînţelegere); 

- înţelegerea mecanismelor de funcţionare ale societăţii; 

- atitudinea faţă de muncă; 

- conştientizarea rolului individual în dinamica societăţii; 

-rolul informaţiei şi comunicării în dezvoltarea abilităţilor proprii pentru obţinereasuccesului şi satisfacţiei în 

muncă; 

- tehnici de căutare a unui loc de muncă. 

Opţiunile manageriale în ceea ce priveşte proiectarea carierei se manifestă în următoarele direcţii: 

 eliminarea oricărei discriminări referitor la sex, vârstă, naţionalitate, nivel social, nivelde 

educaţie, probleme speciale, în identificarea şi orientarea carierei; 

 reconsiderarea rolului şi atitudinii familiei în alegerea carierei, prin creştereaimportanţei 

acesteia în relaţia cu şcoala (implicarea familiei în acţiuni comune, dezbateri interactive, împărtăşirea 

experienţei proprii,  a succesului personal); 

 Consiliul Consultativ al Elevilor şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor suntorganisme 

principale de consultanţă şi colaborare cu echipa managerială, Consiliul Profesoral şi Consiliul de 

Administraţie în desfăşurarea întregii activităţi şcolare şi extraşcolare; 

5.4.3.3. Monitorizarea absolvenţilor 

Calitatea procesului instructiv-educativ desfăşurat de unitatea şcolară, realizareaobiectivelor şi a 

finalităţilor propuse de aceasta, se cuantifică în calitatea absolvenţilor, înreuşita acestora după finalizarea. 

Opţiunile manageriale privind monitorizarea absolvenţilor în perioada 2017- 2018 se manifestă în 

următoarele sensuri: 

 creşterea responsabilităţii şcolii pentru finalitatea actului educaţional atât la nivelulorganismelor cu 

rol de conducere şi decizie(echipa managerială, Consiliul Profesoral, Consiliulde Administraţie, Consiliul 

Şcolar), la nivelul celor cu rol executiv (comisii, catedre,compartimente) cât şi la nivelul celor cu rol 

consultativ (Consiliul Reprezentativ alPărinţilor,Consiliul Consultativ al Elevilor); 

 colaborarea cu instituţii abilitate în integrarea tinerilor (Direcţia de Muncă şiProtecţie Socială, 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Comitetul Local deDezvoltare a Parteneriatului Social 

în Formarea Profesională, Direcţia Judeţeană pentrutineret şi sport), cu  

 agenţi economici beneficiari ai forţei de muncă, cu firme deconsultanţă şi de exerciţiu pentru tineret; 

 întreţinerea relaţiilor tradiţionale cu instituţiile de învăţământ postliceal şisuperior pentru a urmări 

evoluţia şi performanţele foştilor elevi; 

 menţinerea relaţiei unităţii şcolare cu absolvenţii după finalizarea studiilor; 

 organizarea de activităţi extracurriculare cu aportul absolvenţilor (simpozioane, dezbateri, acţiuni 

recreative, cultural-artistice); 

 realizarea anuală de sondaje odată cu eliberarea actelor de studii, rapoarte statistice şi studii care să 

reflecte situaţia absolvenţilor şi statutul lor social; 
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Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră derulate în anul şcolar 2019-2020 
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,  

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, 

Elevii claselor a XII- a  Informarea elevilor 
cu privire la oferta 
universitară pentru 
anul universitar 
20120-2021. 

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 
2020-2021 

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 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2019 - 2020 

 

COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI Pg. 37 

5.5. Resurse umane 
Condiţia esenţială pentru succesul managementului este valorificarea şi amplificarea calităţii 

capitalului uman, aceasta constituind principala "bogăţie" a instituţiei de învăţământ. 

Dezvoltarea infrastructurii cu caracter uman şi îmbunătăţirea performanţelorresurselor umane are o 

influenţă benefică asupra întregii strategii de dezvoltare şi reformă. 

5.5.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 
Opţiunile manageriale în ceea ce priveşte recrutarea şi selecţia resurselor umanepentru perioada 2018-

2019 se concretizează în următoarele direcţii principale: 

A. Identificarea necesarului de resurse umane: 

 normarea numărului de posturi necesar respectând criteriile generale şi proprii; 

 întocmirea anuală (şi ori de câte ori intervin modificări ca urmare a mişcăriipersonalului sau o impun 

normele legale) a statului de funcţii şi a organigramei de funcţionare de către comisia de gestionare şi 

evaluare a resurselor umane; 

 aprobarea de către Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral a necesarului de resurse umane 

şi a organigramei de funcţionare a unităţii; 

 previzionarea necesarului de personal pe termen scurt şi mediu; 

B. Atragerea şi recrutarea personalului valoros: 

 definirea postului disponibil: 

 locul postului în structura şi funcţionarea unităţii; 

 abilităţile şi experienţa profesională impusă de post; 

  identitatea şi semnificaţia sarcinilor de serviciu; 

 responsabilitatea şi limita autorităţii; 

 relaţii interpersonale, relaţii cu alte departamente, relaţii cu elevii, părinţii şicomunitatea; 

 primirea cererilor şi investigarea competenţelor solicitanţilor; 

C. Selecţia personalului: 

 probarea competenţelor prin concurs; 

 evaluarea concurenţilor şi desemnarea persoanei preferate; 

D. Negocierea şi încheierea contractelor de muncă. 

 respectarea normelor legale de încheiere a contractelor de muncă (Codul Muncii,Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, Contractul colectiv de muncă pe ramură); 

 stabilirea obligaţiilor concrete ale persoanei încadrate şi întocmirea fişei postului; 

 stabilirea obligaţiilor unităţii şcolare; 

 stabilirea drepturilor salariate, a timpului de lucru şi odihnă (conform Codului Muncii, a Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice şi a Ordinului M.E.C.T.S.T.S. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi 

metodologiei de evaluare a performanţelorprofesionale anuale ale personalului contractual); 

 clauze suplimentare. 

5.5.2. Utilizarea resurselor umane 
Realizarea obiectivelor instituţionale, organizarea flexibilă şi funcţională a activităţii înunitate, se 

poate materializa numai prin utilizarea eficientă a resurselor umane şi de timp,prin relevarea semnificaţiei 

sociale majore a activităţii instructiv-educative a tinerei generaţii. 

Opţiunile manageriale privind alocarea şi utilizarea resurselor umane suntconstruite pe următoarele 

principii: 

 activitate a unităţii şcolare trebuie să fie dinamică şi flexibilă astfel încât colectivuldidactic să se poată 

adapta cu uşurinţă la schimbările rapide de pe piaţa forţei de muncă; 

 proiectele de dezvoltare a unităţii şcolare pe termen scurt şi mediu trebuie să "construiască" în funcţie 

de cerinţele sociale de educaţie şi calificare la un moment dat (pe bază de sondaje anuale la nivel de clasă, 

şcoală, municipiu, judeţ, regiune, ţară, analize socio-economice şi programele de dezvoltare comunitară la 

nivel de municipiu, judeţ,regiune-ţară); 
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 climatul instituţional trebuie să ofere autonomie atât pentru activitatea individual cât şi pentru munca 

în echipă (colective de catedră, comisii, compartimente); 

 motivarea echipelor pe bază de strategii realiste, clar formulate, programe concrete, schimbul de idei 

şi elaborarea unor decizii de calitate; 

 scopurile strategice ale unităţii şcolare constituie "provocări" pentru afirmareaproprie a fiecărui 

angajat; promovarea şi proiecţia carierei, procedurile de avansare trebuie să aibă la bază implicarea, 

competenţa, performanţa şi inovaţia; 

 fiecare post trebuie să satisfacă interesul şi aspiraţiile personale ale celui care îlocupă (echipa 

managerială urmăreşte compatibilizarea interesului de afirmare proprie cuobiectivul de dezvoltare al unităţii 

şcolare); 

 sistemul de comunicare internă şi externă trebuie să fie axat pe contacte sociale,să manifeste 

receptivitate, deschidere, iniţiativă; 

 participarea personalului la procesul decizional se face prin organele deconducere colectivă (colective 

de catedră, comisii, Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral); 

 distribuţia sarcinilor de serviciu (fişa postului), delimitarea responsabilităţilor şirepartiţia sarcinilor 

suplimentare se va face în mod echitabil, corelat cu capacitatea şiposibilităţile reale ale fiecărui salariat; 

 disponibilizarea resurselor umane la nivelul unităţii şcolare se va face prin:reduceri de personal 

(respectând prevederile legale, criteriile generale şi criteriile proprii aleunităţii şcolare)şi pensionare; 

 dezvoltarea unui climat de muncă pozitiv, antrenant (investind fiecare membru alcolectivului cu 

încredere şi responsabilităţi), negocierea şi rezolvarea rapidă şitransparentă a conflictelor. 

 
5.5.3. Salarizarea şi stimularea personalului 

Opţiunile manageriale pentru perioada 2019-2020 în ceea ce priveşte salarizarea şi stimularea 

personalului are următoarele direcţii de acţiune: 

A. Obiectivitate în repartizarea stimulentelor materiale şi morale 

 utilizarea cadrului legal existent pentru: 

- proiecţia şi dezvoltarea carierei; 

- motivarea individuală; 

- stimularea materială şi morală (gradaţii de merit,indemnizaţii,premii şi distincţii); 

- motivarea şi stimularea echipelor (colective de catedră, comisii,echipe interdisciplinare, compartimente); 

- promovarea şi avansarea. 

 perfecţionarea sistemului de salarizare - diferenţierea salariată în funcţie de: 

- calificarea formală; 

- importanţa şi valoarea muncii depuse; 

- implicarea personală; 

- responsabilitate şi competenţă; 

- rezultate obţinute. 

 creşterile salariate vor fi acordate din venituri proprii şi surse extrabugetare în 

conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Legii nr. 284/2010privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

B. Stimularea cadrelor didactice pentru formarea şi autoformarea profesională 

 participarea la concursuri pentru: 

- titularizare în unitatea şcolară; 

- obţinerea gradelor didactice; 

- promovare şi avansare (în diferite funcţii în cadrul: unităţii şcolare, Inspectoratului Şcolar,  Casa Corpului 

Didactic, instituţii ale administraţiei publice, etc.); 

- perfecţionare profesională (burse în străinătate, programe de perfecţionare naţionale şi internaţionale); 

 elaborarea de manuale, culegeri de probleme, culegeri de texte, culegeri desubiecte propuse pentru 

examene, studii şi materiale metodice, publicaţii, colaborări cureviste de specialitate, programe şcolare, 
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propuneri de îmbunătăţire a curriculum-uluişi de reformare a procesului educaţional, colaborare cu reviste de 

specialitate; 

 elaborarea de "ghiduri de pregătire" pentru examene şi concursuri şcolare; 

  coordonarea revistelor (redactate de elevi sau cadre didactice) editate lanivelul unităţii şcolare. 

5.5.4. Perfecţionarea resurselor umane 
Succesul procesului de optimizare a resurselor umane aflate la dispoziţia unităţiişcolare depinde în 

mod hotărâtor de formarea iniţială şi de formarea continuă a personalului. 

Nevoile de formare ale personalului sunt extrem de diverse şi cuprinzătoare însăele trebuie adaptate 

urgenţelor momentului. 

Opţiunile manageriale referitoare la perfecţionarea resurselor umane pentruperioada 2019-2020 sunt 

următoarele: 

A. Formarea internă (la nivelul unităţii şcolare) 

 organizarea la nivelul unităţii şcolare de cursuri de perfecţionare a activităţiididactice pe arii 

curriculare cu aportul formatorilor primari (100 de ore/an şcolar, defalcate pesemestre), formatori de la 

nivelul Inspectoratului Şcolar, Casa Corpului Didactic,Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 

 colectivele de catedră vor desfăşura activităţi de: 

- informare (însuşirea legislaţiei specifice învăţământului, însuşireadocumentelor privind reforma, teoriile 

moderne privind stilul şi ritmul predării, noţiuni depsihologie a adolescentului, psihologie de grup, 

pedagogie, metodica predării, etc.); 

- colaborare (la nivelul colectivelor de catedră din şcoală, cu cele din unităţişcolare similare sau de nivel 

superior, schimburi de experienţă, colaborări cu firme deexerciţiu pentru tineret, cu instituţii care au obiect 

de activitate educaţia tineretului, fundaţii şiasociaţii, agenţi economici beneficiari ai forţei de muncă); 

- generalizarea experienţei (folosirea unor metode eficiente de predare, lecţii demonstrative, dezbateri 

interactive, simpozioane, referate şi comunicări ştiinţifice, cursuri prin corespondenţă, pachete 

informaţionale, etc.); 

- evaluare (elaborarea la nivelul fiecărei comisii metodice a raportului privindexperienţa în aplicarea 

reformei, a metodelor interactive de predare, a readucerii"învăţării în clasă", şi a perfecţionării metodelor de 

evaluare a elevilor); 

 organizarea de cursuri de limbi moderne (limba franceză, limba engleză) pentru personalul didactic şi 

didactic auxiliar; 

 organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea tehnicii de calcul şi accesarea internetului; 

 dobândirea de către fiecare cadru didactic a atestatului de participare la cursurilede perfecţionare 

privind metodele moderne de predare-învăţare; 

 realizarea la nivelul fiecărei catedre a unei baze de date privind reforma învăţământului, dezvoltarea 

profesională şi formarea personalului, care va conţine proiectele unităţii şcolare pe termen scurt şi mediu, 

material bibliografic, materiale elaborate de membrii catedrei, abonamente la publicaţii de specialitate din 

ţară  şi străinătate, aparate şi casete audio şi video etc.; 

 dotarea fiecărei catedre cu calculator utilat cu accesorii moderne, conectat la internet; 

 amenajarea unui cabinet metodic de formare şiperfecţionare care să constituie punctul de 

documentare a cadrelor didactice şi de lucru pentru Comisia pentru curriculum, Comisia de gestionare, 

evaluare şi perfecţionare apersonalului (baza de documentare va conţine: colecţii de ziare; presă pedagogică; 

cărţi şidicţionare de metodică; recenzii de carte; culegeri, antologii, atlase; teste de evaluare; listecu mijloace 

de învăţământ, S.P.P-uri; oferte de perfecţionare şi specializare a instituţiilor de învăţământ superior; referate 

ştiinţifice; calendarul acţiunilor şcolare, concursurilor, olimpiadelor; evaluări ale activităţii unităţii şcolare 

semestriale şi anuale pe baza indicatorilor de performanţă; proiectul unităţii şcolare şi a catedrelor; lucrări de 

valoareale cadrelor didactice, etc.); 
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B. Formarea externă (la nivel judeţean - Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic, la 
nivel naţional şi internaţional); 
 implicarea cadrelor didactice în programe de perfecţionare organizate deInspectoratul Şcolar, Casa 

Corpului Didactic şi Ministerul Educaţiei Naţionale; 

 pregătirea managerială specializată a personalului de conducere şi control; 

 deplasarea accentului spre pregătirea postuniversitară şi dobândirea celeide a doua specializări; 

 finanţarea multiplă a programelor de perfecţionare a cadrelor didactice(buget central, buget local, 

taxe, contribuţii ale comunităţilor locale, venituri proprii, donaţii,sponsorizări); 

 apelarea la capacităţile instituţionale create de Ministerul EducaţieiNaţionale în domeniul formării şi 

perfecţionării personalului: 

 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formarii Profesionale 

(ANPCDEFP),- gestionează şi alocă fonduri europene în domeniul educaţiei, formăriiprofesionale şi 

tineretului, sprijină instituţiile, organizaţiile şi persoanele în a-şidezvolta capacităţile şi competenţele, 

încurajează şi sprijină crearea de reţele,schimbul de experienţă, de bune practici şi know-how, formează şi 

schimbă atitudinişi mentalităţi, adoptă şi promovează valorile europene şi integrează valorileromâneşti în 

context european, promovează o cultură a excelenţei în numeleComisiei Europene; 

 Oficiul Naţional al Burselor în Străinătate, Bucureşti- gestionează şi facilitează accesul specialiştilor 

la bursele de studiu oferite deautorităţi publice, fundaţii guvernamentale, donatori; 

 Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare- serviciu care elaborează proiecte de formare a 

personalului didacticpentru noul sistem de evaluare; 

 Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - iniţiază şi încheie acorduri 

internaţionale privindechivalarea şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor; 

 Centrul Naţional pentru Curriculum-realizează cercetare şi proiecte în domeniul curricular, formează 

personal didacticpentru aplicarea curriculum-ului naţional; 

 Centrul Naţional de Formare Continuă a Personalului din învăţământul Preuniversitar- elaborează 

proiecte privind formarea iniţială şi continuă a cadrelordidactice; 

5.6. Resurse materiale şi financiare 
Resursele materiale şi financiare constituie un factor deosebit de important înrealizarea obiectivelor 

stabilite, asigurând condiţiile necesare desfăşurării unei activităţide calitate. 

Echipa managerială, organismele de conducere, compartimentele de execuţie, întregul personal 

trebuie să se preocupe constant de asigurarea resurselor financiare necesare şi a bazei materiale a procesului 

instructiv-educativ (dezvoltând şimodernizând infrastructura existentă, sporind zestrea de material didactic). 

Opţiunile strategice în ceea ce priveşte managementul resurselor financiare şi materiale pentru perioada 

2019-2020 sunt următoarele: 

1. elaborarea anuală proiectelor de buget la toate sursele de finanţarea cu raportarea la priorităţile de 

dezvoltare instituţională şi respectarea prevederilor legale; 

2. identificarea de noi surse extrabugetare de finanţare şi stabilirea priorităţilor în utilizarea veniturilor 

proprii; 

3. întocmirea documentelor privind finanţarea obiectivelor de construcţii,reparaţii şi dotări şi se va 

repartizarea bugetului disponibil; 

4.  pregătirea condiţiilor de studiu, cazare, masă pentru elevii dinînvăţământul primar, gimnazial şi 

liceal. 

Compartimentul contabilitate va prezenta la datele programate Consiliului deAdministraţie raportul 

financiar asupra activităţii unităţii şcolare (cheltuieli efectuate, încasarea facturilor, venituri nete realizate, 

contracte încheiate, negocierea ofertelor etc.). 

Execuţia bugetară va fi analizată trimestrial şi va fi evaluată realizarea planului de achiziţii şi 

utilizarea fondurilor extrabugetare. 
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5.6.1. Finanţarea unităţii de învăţământ 
Viziunea noii legi a educaţiei (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011) presupune promovarea unui 

învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, 

cunoştinţe fundamentale şicunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate. 

Transformările produse în sensul şi intensitatea dezvoltării societăţii cer, înmod necesar, reforma 

sistemului de învăţământ, adică restructurarea conţinutului şimodului lui de organizare şi conducere, în 

politicile şi formele concrete de susţinerematerială şi economico-financiară. Potrivit legii pentru finanţarea 

educaţiei naţionalese alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale minimum6% 

din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unităţile şi instituţiile deînvăţământ pot obţine şi 

utiliza autonom venituri proprii. 

Principiile finanţării învăţământului preuniversitar şi implicit a Colegiului Tehnic “Ion Holban” sunt 

următoarele: 

 transparenţa fundamentării şi alocării fondurilor; 

 echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învăţământ de calitate; 

 adecvarea volumului de resurse în funcţie de obiectivele urmărite; 

 predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente şi stabile; 

 eficienţa utilizării resurselor. 

Finanţarea de bază a instituţiei în perioada 2019-2020 se va face după principiul „resursa financiară 

urmează elevul", în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la unitatea 

de învăţământ la care acesta învaţă. Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat se asigură din fonduri 

publice sau din alte surse. 

Consiliul local şi consiliul judeţean, pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi 

complementară a unităţii de învăţământ. 

 Finanţarea de bază va asigura desfăşurarea în condiţii normale aprocesului de învăţământ, conform 

standardelor naţionale şi se va asigura din bugetulde stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

precum şi din alte venituriale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de 

cheltuieli: 

 cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani,stabilite prin 

lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 

 cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului; 

 cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor; 

 cheltuielile materiale şi pentru servicii; 

 cheltuielile cu întreţinerea curentă. 

Finanţarea de bază a unităţii şcolare se determină prin multiplicarea costului standard pe elev cu 

coeficienţii specifici aprobaţi anual prinhotărâre a guvernului. Baza de calcul a fondurilor alocate unităţii de 

învăţământ prinşi din bugetele locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard peelev. Alocarea 

fondurilor pentru finanţarea de bază a unităţii de învăţământse face pe baza formulei de finanţare aprobate 

prin ordin al ministrului, care ia înconsiderare costul standard pe elev/preşcolar, numărul de elevi din unitatea 

de învăţământ, precum şi factorii de corecţie dependenţi de densitatea deelevi în zonă, severitatea 

dezavantajelor, de limba de predare precum şi de alţifactori. 

Finanţarea complementară asigură resurse financiare pentru cheltuieli decapital, cheltuieli sociale şi 

alte cheltuieli asociate procesului de învăţământpreuniversitar de stat. Aceste fonduri se asigură din bugetul 

local, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarelecategorii de cheltuieli: 

 investiţii noi, reparaţii capitale, consolidări; 

 cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 

 cheltuieli cu bursele elevilor; 

 cheltuieli pentru transportul elevilor; 

 cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul 

preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectueazăgratuit; 
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 cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul 

sistemului de învăţământ; 

 cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, 

preşcolari şi elevi; 

 gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniuleducaţiei şi 

formării profesionale. 

Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se va realizeaza pe baza contractului de management 

încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul localităţii în a cărei rază teritorială se 

aflăunitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean,  în cazul şcolilor speciale. 

Finanţarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale 

pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii 

sociale a tinerilor sau în domeniul performanţelor şcolare. Consiliile locale şi consiliile judeţene, contribuie 

la finanţarea suplimentară, acordând granturi unităţilor deînvăţământ, în baza unei metodologii proprii. 

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, 

conform legii, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite. Veniturile proprii nu diminuează 

finanţarea de bază, complementară sausuplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de 

administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rămân în contul unităţii de învăţământ care le-

arealizat şi se reportează pentru bugetul anual următor. 

Ministerul Educaţiei Naţionale finanţează anual, în cadrul programelor naţionale aprobate prin 

hotărâre a guvernului, următoarele competiţii: 

 competiţii între şcoli care se bazează pe evaluarea instituţională a fiecăreiunităţi de învăţământ după 

două axe majore: incluziune şi performanţă; 

 în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, şcolile vor desemna „Profesorul 

anului", ca semn al excelenţeiîn predare; 

 performanţa elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi 

artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli în perioada 2019-2020 se va întocmi anual, de către fiecare unitate de 

învăţământ preuniversitar, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se aprobă şi se execută conform legii. Directorul şi Consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în 

condiţiile legii. 

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieliale activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii se reportează în anul următor şi se folosesc cu aceeaşi destinaţie sau, cu 

aprobarea consiliului de administraţie, se utilizează pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de 

învăţământ. 

De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se vor asigură următoarele 

cheltuieli: 

 finanţarea programelor naţionale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, aprobate prin hotărâre a 

guvernului; 

 componenta locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanţate deGuvernul României şi de 

organismele financiare internaţionale, precum şirambursările de credite externe aferente proiectelor 

respective; 

 organizarea evaluărilor, a simulărilor şi a examenelor naţionale; 

 perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare,pentru implementarea 

politicilor şi strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale; 

 finanţarea, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerului Educaţiei Naţionale,  a unor programe 

anuale sau multianuale deinvestiţii, de modernizare şi de dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor 

deînvăţământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi reabilitări de şcoli şi dotări; 
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 finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, stabilite prinreglementări specifice; 

 finanţarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte deînvăţământ şi pe meserii, 

tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, concursuri şifestivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri 

sportive şcolare, cu participare naţională şi internaţională, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de 

învăţământ. 

Realizarea obiectivelor strategice trebuie să stimuleze autonomia defolosire a resurselor, multiplicarea 

şi diversificarea surselor de finanţare,reorganizarea activităţii de colectare a veniturilor, de repartizare, 

folosire a fondurilorşi de protejare a patrimoniului unităţii de învăţământ. 

Un management eficient al resurselor presupune o viziune clară a scopuluişcolii, bazată pe strategii 

coerente şi o focalizare precisă pe rezultate, astfel încâtacestea să justifice cheltuielile. 

5.6.2. Resursele financiare extrabugetare 
Autonomia acordată prin lege unor bugete (în special a celor pentruactivităţile finanţate din resurse 

proprii, a fondurilor obţinute din finanţări externe)poate şi trebuie să reprezinte un instrument de sporire a 

resurselor aflate la dispoziţiamanagerilor pentru modernizarea bazei tehnico-didactice şi pentru 

motivareacapitalului uman valoros. 

Strategiile manageriale pentru perioada 2019-2020 referitoare la diversificarea activităţilor creatoare 

de resurse financiare prin efort propriu se materializează în următoarele opţiuni: 

 prestări de servicii către terţi: 

 organizarea de cursuri privind reconversia profesională a forţei de muncă; 

 organizarea de activităţi cultural-sportive; 

 închirierea bazei didactice, a spaţiilor, pentru desfăşurarea de activităţi culturale, 

instructiveducativeunităţilor de învăţământ private, instituţii, fundaţii, organizaţii nonguvernamentale; 

 înfiinţarea de clase de postliceală la solicitarea absolvenţilor de liceu care nu au luat examenul 

de bacalaureat sau a comunităţii (instituţii, agenţieconomici, fundaţii) cu susţinere financiară voluntară sau pe 

bază de contracte; 

 programe pentru educaţia adulţilor în corelaţie cu nevoile locale identificate; 

De asemenea se vor întreprinde următoarele demersuri pentru sporirea resurselor financiare: 

 parteneriate şi colaborări cu agenţi economici, instituţii, organizaţii pentruasigurarea de servicii 

(consultanţă, expertiză, baza logistică, spaţii disponibile, microproducţie etc.) în contrapartidă pentru 

susţinerea financiară; 

 organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii autorităţilor locale (primar,viceprimar, consilieri), 

reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, manageri, oameni de afaceri şi părinţi pentru informarea 

asupra proiectelor,  a nevoilor unităţii şcolare şi identificarea resurselor financiare  pentru realizarea acestora; 

 încheierea de contracte, protocoale de colaborare şi acorduri de parteneriat înregim public sau privat 

privind asigurarea fondurilor financiare necesare (alocaţii bugetare,contribuţii publice sau private, donaţii, 

sponsorizări). 

Priorităţile în alocarea şi utilizarea resurselor financiare extrabugetare sunt următoarele: 

 sporirea numărului de cărţi din biblioteca şcolară; 

 dotarea cu material didactic a cabinetelor şi laboratoarelor conform S.P.P.-urilor; 

 extinderea activităţilor productive de surse financiare; 

 reparaţia şi întreţinerea clădirilor; 

 reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar; 

 acordarea de premii, stimulente, burse etc.; 

 contribuţii şi împrumuturi la finanţarea programelor europene. 

Extinderea parteneriatului internaţional, implicarea în programe educaţionale deschimburi şi 

mobilităţi vor permite crearea de surse financiare pentru dotări, donaţii demijloace didactice şi contribuţii 

financiare. 
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5.6. 3. Resursele materiale ale unităţii de învăţământ 
Asigurarea la nivelul unităţii şcolare a bazei didactice la nivelul tehnologiilor actuale (folosite în 

întreprinderile şi instituţiile beneficiare ale forţei de muncă) vor forma la elevideprinderi de execuţie în 

folosirea utilajelor şi aparaturii de producţie legând teoria depractică. Utilizarea materialelor audiovizuale şi 

mijloacelor tehnice de informare(televiziunea, radioul, internetul, instrumente şi materiale de laborator, 

materiale grafice şidispozitive mecanice şi electronice de proiecţie) vor face posibilă relevarea unor 

semnificaţii superioare de ordin pedagogic pentru a uşura comunicarea, receptarea, înţelegerea, stocarea 

informaţiilor şi formarea abilităţilor de muncă atât la elevi cât şi lapersonal. 

Exploatarea corectă a infrastructurii existente (stabilirea de responsabilităţi precise pentru utilizatorii 

tehnologiei, instalaţiilor şi maşinilor din dotare, exploatarea la parametrinormali, întreţinerea corespunzătoare 

astfel încât acestea să poată fi utilizate peste normadeamortizare), raţionalizarea consumurilor de energie 

electrică, termică, apă, combustibili,materiale consumabile va conduce la economii financiare importante.  

La nivelul colectivelor de elevi, a fiecărei clase, se vor stabili prin Regulamentul intern norme de 

comportament şi conduită în incinta şcolii şi în afara ei astfel încât să se asigure păstrarea şi utilizarea 

corespunzătoare a bazei tehnico-didactice (clădiri, mobilier, aparatură, spaţii de recreaţie, obiecte de 

inventar). Orice constatare de încălcare aacestor norme, distrugerea de bunuri, va atrage după sine 

sancţionarea celor vinovaţi (sancţiuni disciplinare,  amenzi) şi recuperarea  contravalorii pagubelor produse. 

Elevii vor fi cooptaţi în acţiuni administrativ gospodăreşti (autodotare, curăţenie,igienizare) şi 

educaţie în spiritul respectului pentru proprietate şi muncă. Spaţiile de învăţământ, spaţiile sociale vor fi 

amenajate prin contribuţia elevilor şi a cadrelor didactice astfel încât ambianţa să devină caldă, prietenoasă, 

prielnică educaţiei şiactivităţilor recreative. 

La nivelul fiecărei clase, diriginţii vor elabora proiecte şi strategii de autodotare, autofinanţare şi 

autogospodărire (prin contribuţii directe ale comitetelor de părinţi, donaţii, sponsorizări etc.). 

Comisiile de specialitate vor urmări asigurarea securităţii muncii, a normelor de protecţie şi prevenire 

a accidentelor, respectarea normelor P.S.I. şi de comportament în caz de calamităţi naturale în timpul 

activităţii şcolare, extraşcolare şi de instruire practică. 

Administratorul colegiului şi organismele desemnate se vor preocupa de asigurarea condiţiilor impuse 

de legislaţie pentru obţinerea avizelor anuale - sanitare, P.S.I.,protecţia muncii, a mediului înconjurător. 

Dinamica structurii unităţii şcolare (diversificarea profilurilor, specializărilor, curriculumului la 

decizia şcolii) va avea în primul rând asigurată baza didactică necesară. 

Controlul asupra modului de utilizare şi îmbunătăţire a resurselor materiale şifinanciare se va face 

permanent de către Consiliul de Administraţie, directori, şefii decatedră, evaluându-se situaţia reală la un 

moment dat şi propunând măsuri concrete deîmbunătăţire a activităţii şi eliminarea disfuncţionalităţilor. 

Procurarea mijloacelor materiale de orice natură, executarea lucrărilor de investiţii şireparaţii capitale 

se va face numai după studierea ofertelor pieţei, analiza atentă, organizareade licitaţii şi achiziţia prin 

S.E.A.P. 

Recepţionarea bunurilor procurate, a lucrărilor efectuate se va face de cătrecompartimentele abilitate 

(comisii, specialişti, compartiment financiar şi administrativ)verificându-se calitatea, termenul de garanţie, 

rapoartele şi documentaţiile tehnice. 

Inventarierea mijloacelor procurate se va face anual constatându-se eventualeledegradări sau lipsuri, 

stabilind răspundere materială şi penală pentru cei care legestionează. 

O preocupare deosebită pentru echipa managerială trebuie să fie extinderea şieficientizarea 

activităţilor producătoare de venit, atragerea de parteneri sociali interesaţi însusţinerea învăţământului, 

identificarea de noi posibilităţi de autodotare şi modernizare abazei tehnico-didactice (procurarea de-

echipamente, aparatură şi software de ultimăgeneraţie), promovarea inovaţiei şi a calităţii, îmbunătăţirea 

accesului la sursele deinformare (înfiinţarea de laboratoare cu facilităţi de acces la informaţia internaţională 

astfelîncât toţi elevii şi profesorii să poată utiliza tehnica de calcul după necesităţi). 
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Dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici (industrie, servicii, publicitate etc.) vorpermite 

dezvoltarea potenţialului de cercetare, dezvoltare, cofinanţarea proiectelor decolaborare şi parteneriat. Vor fi 

preluate prin transfer de la alte unităţi bugetare şi instituţii deînvăţământ  

superior, mijloace fixe şi obiecte de inventar (mijloace de producţie, detransport, tehnică de calcul etc.). 

Opţiunile manageriale au în vedere procurarea mijloacelor materiale şi lărgireagamei de material 

didactic necesar perfecţionări procesului de predare-învăţare prinefort propriu (din venituri extrabugetare şi 

externe). 

5.7. Controlul, evaluarea, recompensa, sancţiunea 
5.7. 1. Controlul 

Controlul are drept rol principal verificarea operativă a modului în care structurileorganizatorice 

funcţionează şi se implică în îndeplinirea obiectivelor, respectătermenele şi urmează strategiile stabilite. 

Măsurile necesare pentru elaborarea şi dezvoltarea sistemului de controlintern/managerial, inclusiv a 

procedurilor formalizate pe activitati se vor elaboraţinând cont de particularităţile cadrului legal de 

organizare şi funcţionare a instituţieiprecum şi de standardele prevăzute de Ordinul ministrului finantelor 

publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele 

demanagement/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor decontrol managerial 

modificat prin Ordinul 1649 din 17 februarie 2011. 

Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componenteale măsurilor 

respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului decontrol intern/managerial, elaborat şi 

actualizat la nivelul unităţii. 

În program se evidenţiază, în mod distinct, şi acţiunile de perfecţionareprofesională, atât pentru 

persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele deexecuţie. 

Exercitarea unui control ritmic şi eficient are următoarele obiective: 

 elaborarea de programe, realizarea obiectivelor organizatorice, efectuareaactivităţilor de îndrumare şi 

control, valorificarea concluziilor şi calitatea evaluării; 

 elaborarea şi actualizarea procedurilor formalizate la nivelul tuturorcompartimentelor funcţionale, a 

comisiilor şi a catedrelor în conformitate custandardele prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice 

nr. 946/2005 pentruaprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/controlintern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; 

 eficienţa activităţii educative realizată în procesul de învăţământ; 

 proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii metodice de perfecţionareşi cercetare şcolară; 

 cantitatea şi calitatea activităţilor extraşcolare; 

 eficienţa acţiunilor organizate de biblioteca şcolară; 

 procurarea, evidenţa şi păstrarea documentelor(arhivarea); 

 activitatea de secretariat- resurse umane; 

 activitatea financiar-contabilă; 

 gestionarea şi gospodărirea patrimoniului, utilizarea spaţiilor, starea decurăţenie şi igienizare, situaţia 

internatului şi cantinei şcolare, reparaţiile capitale şicurente, dotarea cu materiale didactice, cu manuale, 

aprovizionarea cu alimente,combustibil, energie; 

 cunoaşterea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii şi comportamentulîn situaţii de calamităţi 

naturale. 

Este esenţial ca printr-un control competent şi judicios să se depisteze în timpperturbările şi 

deficienţele, să se elimine cauzele generatoare şi riscurile asociate. 

Controlul este o pârghie pentru manager, un mecanism de reglare a sistemului deînvăţământ pe 

ansamblu şi pe domenii, dar şi o activitate de îndrumare, de stimulare ainiţiativelor,  

de evidenţiere a experienţei pozitive. Acesta se va realiza asupra tuturorcompartimentelor unităţii şcolare, 

general sau pe arii tematice, cu specialiştii din interiorsau prin apelarea la niveluri ierarhice superioare. 
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Numărul şi frecvenţa acţiunilor de control şi îndrumare se va stabili raţional, înfuncţie de necesităţi 

(pe baza informaţiilor din proiectele didactice, analize, sondaje,documente şcolare) sau în funcţie de 

realitatea din unitatea şcolară la un moment dat. 

Controlul este conceput ca o acţiune sistematică de sprijinire, de susţinere activă aeforturilor 

întregului colectiv şi are ca scop: 

 îndeplinirea sarcinilor(individuale sau de echipă); 

 constatarea deficienţelor; 

 întărirea ordinei şi disciplinei; 

 manifestarea progresului în activităţile instructiv-educative; 

 soluţionarea problemelor şi corectarea fenomenelor nedorite prinsancţionarea celor vinovaţi; 

 prevenirea unor abateri; 

 asigurarea stabilităţii şi a climatului de echilibru; 

 eliminarea situaţiilor tensionate şi a conflictelor; 

 convergenţa rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse; 

 generalizarea experienţei pozitive; 

 stimularea performanţei şi recompensarea; 

Exercitarea controlului eficient, exigent şi constructiv, cu implicarea şefilor decompartimente se va 

face pe baza următoarelor criterii: 

1. obiectivitatea constatărilor; 

2. prezentarea concluziilor; 

3. discuţii cu cei verificaţi(cercetarea administrativă); 

4. definitivarea măsurilor; 

5. consemnarea deciziilor şi propunerilor; 

6. urmărirea îndeplinirii măsurilor trasate; 

7. realizarea procedurilor de recompensă/sancţionare; 

8. rezolvarea contestaţiilor. 

5.7.2. Evaluarea resurselor 
Evaluarea resurselor umane, materiale şi financiare, resurse educaţionale şide curriculum, fluxuri de 

elevi, relaţii intersistemice şi comunitare de care dispuneunitatea şcolară reprezintă un obiectiv primordial 

pentru activitatea de management. 

Plecând de la aprecierea reală a capitalului de care dispune instituţia se poate  realiza o alocare 

judicioasă a acestora în perioada 2019-2020. 

Evaluarea obligă la compararea constatărilor făcute cu ocazia controlului, curezultate obţinute în 

realizarea obiectivelor planificate, ceea ce presupune: 

 evaluarea calităţii; 

 evaluarea eficienţei; 

 evaluarea progresului. 

Opţiunile manageriale în ceea ce priveşte evaluarea resurselor sunt următoarele : 

 întocmirea documentelor şi a rapoartelor semestriale şi anuale de evaluare aactivităţii se va face 

respectând termenele şi legislaţia; 

 evaluarea resurselor umane se va efectua anual şi are ca suport: 

- raportul anual de activitate a unităţii şcolare; 

- rezultatele obţinute în realizarea proiectelor; 

- aportul fiecărui membru al colectivului. 

 evaluarea personalului demarează cu autoevaluarea, continuă cu evaluarea şefului ierarhic superior, 

cu evaluare de către directorul unităţii şi de Consiliul deAdministraţie. 

 rezultatele evaluării (cuantificate în punctaje şi calificative) se consemnează în fişe, elaborate pe baza 

metodologiilor generale şi a criteriilor proprii; acestea constituie temeiul stabilirii drepturilor salariate, 

stimulării materiale şi morale; 
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Reperele de profil în procesul de evaluare sunt: 

A. Pentru cadrele didactice 

 pregătirea de cultură generală şi în domeniul educaţiei; 

 pregătirea de specialitate şi metodică; 

 calităţi morale, personalitate, atitudine; 

 calităţi de manager (autoritate, prestigiu); 

 aplicarea corectă a planurilor şi programelor de învăţământ; 

 calităţi administrative (gospodăreşti); 

 rezultatele obţinute (performanţe la standardele cerute). 

B. Pentru personalul contractual 

 cunoştinţe şi experienţă; 

 complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor; 

 influenţă, coordonare şi supervizare; 

 contacte şi comunicare; 

 condiţii de muncă. 

Pentru funcţiile de conducere se vor evalua suplimentar: 

 judecata şi impactul deciziilor; 

 incompatibilităţi şi regimuri speciale. 

La evaluarea personalului se vor avea în vedere: 

 gradul de îndeplinire a sarcinilor din fişa postului raportata la standardelede performanţă stabilite; 

 asumarea responsabilităţilor proprii şi pentru munca în echipă; 

 adecvarea la complexitatea muncii; 

 iniţiativă, creativitate şi preocupări pentru perfecţionare. 

Rezultatele evaluării pot fi utilizate cu aprobarea conducătorului instituţiei pentru: 

a)  pregătirea şi perfecţionarea personalului pentru: 

- definirea profilului viitor al competenţelor şi abilităţilor, corespunzător fiecăruipost; 

- monitorizarea raportului rezultate/cost, obţinut în urma activităţii de pregătire/perfecţionare; 

- elaborarea programelor de pregătire (strategiei de pregătire continuă apersonalului) prin stabilirea unui plan 

de pregătire continuă pentru fiecareangajat şi prin evaluarea resurselor financiare necesare acestui scop. 

b) recrutării/selecţionării personalului la elaborarea sau realizarea unorprograme/proiecte. 

c)  determinării evoluţiei performanţelor profesionale individuale în timp. 

Abaterile constatate vor fi cercetate de comisii numite de Consiliul Profesoral sau dedirectorul 

unităţii; încălcarea îndatoririlor profesionale sau a normelor de conduită şicomportament constituie abateri 

disciplinare şi se sancţionează conform legislaţiei învigoare. Sancţiunea disciplinară va fi aplicată numai 

după efectuarea cercetării fapteisesizate(în scris), audierea celui  

în cauză şi verificarea probelor aduse de acesta. Lacercetarea abaterilor prezumate este necesară stabilirea 

faptelor şi urmăriloracestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa 

vinovăţiei,precum şi orice alte date concludente (probe aduse în apărare de cel vinovat) 

Persoanele sancţionate au dreptul de contestaţie la Consiliul de Administraţie alunităţii Şcolare, 

Colegiul de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar, la ColegiulCentral de disciplină al ministerului sau 

prin acţionare în justiţie. 

5.8. Relaţii interumane, intersistemice şi comunitare 
Dată fiind complexitatea activităţii, structura unităţii de învăţământ, colectivulnumeros (format din 

multe categorii de personal) este mai necesar decât în oricare altdomeniu transferul de atribute manageriale 

(în special în ceea ce priveşte procesulinstructiv-educativ) fiecărui nivel din ierarhia instituţiei: colective de 

catedră, comisii,compartimente, precum şi fiecărui cadru didactic la nivelul clasei şi specialităţii sale. 

Relaţiile între conducere şi cei conduşi evoluează continuu ducând la modificarea climatului de 

muncă, influenţând negativ sau pozitiv rezultatele activităţii prestate. 



PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2019 - 2020 

 

COLEGIUL TEHNIC “ION HOLBAN” IAŞI Pg. 48 

Implicarea organizaţiilor sindicale în procesul decizional realizează coeziunea întrestructurile 

decizionale şi personal, participând la negocierea conflictelor, rezolvarea lorrapidă şi transparentă. Liderul de 

sindicat este membru fără drept de vot în Consiliul deAdministraţie cât şi în comisiile de cercetare a 

abaterilor săvârşite de salariaţi, reprezentând interesele maselor în stabilirea obiectivelor, luarea deciziilor, 

evaluarea rezultatelor, realizarea procedurilor disciplinare (aplicarea sancţiunilor), rezolvarea contestaţiilor, 

recrutarea şi disponibilizarea personalului, acordarea de stimulente materiale şi morale. 

Munca cu oamenii fiind hotărâtoare, o deosebită importanţă o are comportamentul uman în 

exercitarea actului de conducere, motivarea acţiunilor manageriale şi relaţia cu compartimentele de execuţie, 

armonizarea raporturilor între departamente, între liderii acestora şi indivizii care formează echipa. 

Echipele constituie un element important în managementul şcolilor, eleîmbunătăţind calitatea 

deciziilor şi a relaţiilor interne. 

Opţiunea managerială privind perfecţionarea relaţiilor interumane în cadrul instituţiei de învăţământ 

în perioada 2019-2020 are următoarele direcţii de acţiune: 

 asumarea intereselor, obiectivelor şi valorilor organizaţiei de către liderii echipelor şi de toţi membrii 

colectivelor pe care aceştia le conduc; 

 distribuirea echitabilă a sarcinilor şi responsabilităţilor la nivelul echipelor şi încadrul acestora; 

 stabilirea unui program de lucru ferm; 

 schimbul de idei bazat pe încredere şi sinceritate; promovarea spiritului critic deschis şi constructiv; 

 dialogul şi comunicarea liberă între echipa managerială, organismele executiveşi membrii lor; 

 angajarea şi implicarea în atingerea scopurilor prin aportul efectiv al fiecărui individ; 

 circulaţia eficientă a informaţiei, buna organizare a procedurilor de luare adeciziilor şi îndeplinirea 

lor; 

 consolidarea echipelor prin promovarea performanţelor şi exemplului personal. 

Un stil de conducere întemeiat pe participare este garanţia îndeplinirii sarcinilorproprii şi colective. 

Eficienţa stilului democratic-participativ depinde de modul în care serealizează apropierea de oameni, 

cunoaşterea capacităţilor şi performanţelor lor, presupuneconsultarea asupra deciziilor şi menţinerea 

coeziunii colectivului. 

Fiecare salariat doreşte să lucreze într-un mediu în care este stimulată în egalămăsură contribuţia 

fiecăruia la prestigiul şi personalitatea instituţiei. Echipa managerialătrebuie să compatibilizeze morala 

proprie cu normele deontologiei profesionale: dragostea de profesie, dorinţa de afirmare, probitate 

profesională, spirit novator, iniţiativă, competenţă, obligaţiile faţă de societate, faţă de colegi şi de opinia 

publică, faţă de elevi şi familiile acestora. 

Climatul de muncă creat trebuie să fie propice realizării obiectivelor din programele manageriale, 

constructiv şi antrenant,  prielnic  muncii. 

Stilul de conducere şi de muncă al directorilor, al Consiliului de Administraţie, al şefilor de catedră, 

de comisii şi de compartimente trebuie să fie: 

 permisiv; 

 coerent; 

 flexibil; 

 responsabil în stabilirea priorităţilor şi asumarea deciziilor; 

 să acorde importanţă egală prestaţiei membrilor colectivului; 

 să manifeste fermitate şi raţiune în stabilirea şi îndeplinirea sarcinilor: 

Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică sunt îmbunătăţite prin organizarea şidirijarea condiţiilor de 

mediu, motivaţiilor de ordin moral, profesional, estetic şi material; mediul intern şi cultura 

organizaţională se întemeiază pe muncă, justiţie socială, respectul faţă de drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, faţă de valorile democratice, compatibilizarea interesului şi aspiraţiilor proprii cu 

satisfacerea nevoilor colective (răspunderea faţă de finalităţile educaţiei, faţă de cerinţele de formare 

culturală şi profesională  avansate de societate). 
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Mediul familial favorabil (din punct de vedere educativ) şi relaţia lui cu şcoala stimulează la tineri 

comportarea responsabilă faţă de sistem şi nevoia de formarepersonală. Natura relaţiilor dintre adulţi (părinţi) 

şi a celor dintre părinţi şi copiiinfluenţează pozitiv sau negativ dezvoltarea spirituală şi-devenirea 

profesională a celor dinurmă. 

Atitudinea familiei faţă de unitatea şcolară, faţă de procesul instructiv educativ şi decolectivul 

didactic, interesul şi grija pentru instrucţia tânărului contribuie la succesuldemersului didactic. 

Mediul social (ca totalitate a factorilor şi condiţiilor umane) cuprinde relaţiile dininstituţiile şi 

organizaţiile sociale, ansamblul de factori umani care determină formarea şidezvoltarea individului. De 

asemenea mediul social include ştiinţa, arta, litertatura,obiceiurile şi tradiţiile locale, mijloacele de 

comunicare(radio, cinematograf, presă,televiziune, Internet). Cu cât tânărul activează în mai multe 

formaţiuni sociale procesul dedezvoltare este mai amplu şi mai intensiv, mediul social fiind un câmp de 

relaţii socialecu rol formativ. 

Perfecţionarea relaţiilor interpersonale şi de grup, interacţiunea şcolii cu mediulfamilial şi social 

(dinamica acestor relaţii bazată pe atitudini, afinităţi, convingeri şi scopuri,aspiraţii şi necesităţi comune) se 

face armonizând interesele specifice cu cele generale (atât 

la nivel individual cât şi colectiv). 

Opţiunile manageriale pentru perioada 2019-2020 se manifestă în sensul ameliorării relaţiilor între: 

 echipa managerială şi organismele de conducere colectivă (Consiliul Profesoral,Consiliul de 

Administraţie), organismele consultative (Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Consultativ al 

Elevilor), organismele şi compartimentele deexecuţie (colective de catedră, comisii, compartimente didactice 

auxiliare şiadministrative), colectivul didactic, elevi, părinţi; 

 echipa managerială şi alte structuri instituţionale de acelaşi profil sau de profiluridiferite (la nivelul 

local regional naţional şi internaţional); 

 şefi de catedră, de comisii, de compartimente şi membrii acestora; 

 profesor-profesor, profesor-elev, profesor-părinte, profesor-comunitate; 

 elev-elev, elev-părinte, elev-comunitate; 

Eliminarea factorilor care perturbă performanţa, coeziunea echipei, care întreţinstările tensionate şi 

conflictuale, se va face prin negociere, reconsiderarea raportului întresancţiune şi recompensă şi folosirea 

constrângerii ca soluţie limită. 

În ceea ce priveşte menţinerea persoanelor în funcţii didactice sau didacticeauxiliare legislaţia 

stabileşte norme şi criterii clare. În situaţii de inaptitudine profesionalăde natură psihocomportamentală se va 

solicita celui în cauză (cu acordului Consiliului Profesoral) efectuarea examenului medical complet de către 

specialişti. 

Noua conexiune cu mediul economic-administrativ şi cultural se realizează prindezvoltarea 

infrastructurii, prin conectarea la realităţile lumii de astăzi şi utilizarea formeloravansate de cooperare 

internaţională. 

În cadrul autonomiei instituţionale a unităţilor şcolare din perspectiva funcţionăriiunităţilor de 

învăţământ ca sistem de servicii pentru comunităţile locale, se vor elabora anual programe complete de 

educaţie a adulţilor concepute şi realizate în cooperare cu autorităţile locale, cu reprezentanţi ai societăţii 

civile (organizaţii nonguvernamentale, sindicate, părinţi, reprezentanţi ai cultelor) şi reprezentanţi ai 

patronatelor. 

Aceste programe au ca scop: 

 completarea educaţiei de bază; 

 pregătirea profesională în cadrul reconversiei profesionale; 

 pregătirea adulţilor pentru domenii ca: Estetica şi igiena corpului omenesc, Turism şi alimentaţie etc. 

Unitatea şcolară poate oferi asistenţă pe bază de contract altor instituţii abilitate să desfăşoare 

programe în sistemul educaţiei permanente. Promovarea acestor programe seva face prin mass-media locală, 

spaţiile şi facilităţile de învăţământ fiind disponibilizate fără a afecta programul obişnuit de învăţământ. 
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Pentru perioada 2019-2020 strategia managerială vizează două direcţii principale: 

A. Stabilirea legăturilor formale şi informate intersistemice şi comunitare şi perfecţionarea sistemului 

de relaţii cu: unităţi şcolare din judeţ, regiune, din ţară şistrăinătate (la toate nivelurile), structurile ierarhice 

superioare (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Ministerului Educaţiei Naţionale), 

Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Prefectura Judeţului Iaşi (reprezentanţii autorităţilor 

locale la nivel municipal-primar, viceprimar, consilieri, la nivel judeţean - preşedintele Consiliului Judeţean, 

vicepreşedinţi), reprezentanţi ai cultelor, organe de ordine publică (Poliţia Judeţului Iaşi, Corpul Gardienilor 

Publici, Jandarmeria), Direcţia Sanitară Judeţeană, Direcţia de Sănătate Publică, Oficiul pentru Protecţia  

Consumatorului, Direcţia de Mediu, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Agenţia  Judeţeană de Ocupare a 

Forţei de Muncă, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, 

Asociaţia Handicapaţilor Fizici, Camera de Comerţ şi Industrie şi Agricultură, Direcţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeană de Statistică, Biblioteca Municipală, Muzee, organizaţii 

nonguvernamentale, asociaţii şi fundaţii interesate în susţinerea învăţământului, agenţii pentru programe 

internaţionale (Agenţia Naţională Pentru Programe Comunitare)etc.; 

B. Dezvoltarea unei reţele de relaţii internaţionale plecând de la contactele de jastabilite . 

 

6. DOCUMENTE CE SUSŢIN ELABORAREA PLANULUI DE 
DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 

6.1 Dinamica populaţiei şcolare în anul şcolar 2019 -2020 
Populaţia şcolarizată la Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” variază de la an la an pentru fiecare formă de 

învăţământ. Se preconizează o uşoară descreştere a populaţiei şcolarizabile pentru perioada 2020 - 2021.  

 

 
6.1.1.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

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
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primar
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Profesional şi tehnic
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 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 

 

 

 ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

Profil / Domeniu Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase Număr elevi 

ESTETICA ŞI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

Stilist   

Cosmetician  1 20 

 

 

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
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NR. ELEVI LICEU TEHNOLOGIC
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activități economice
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omenesc / Coafor stilist

1

24

NR. CLASE ŞCOALA PROFESIONALĂ 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alimentație

Frizer-coafor-
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pedichiurist

Confecţioner produse 

textile

28

73

63

NR. ELEVI ŞCOALA PROFESIONALĂ 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alimentație

Frizer-coafor-
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pedichiurist

Confecţioner produse 

textile

20

NR. ELEVI ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

Stilist

Cosmetician 
1
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Stilist
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ÎNVĂŢĂMÂNT  SPECIAL  

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   

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   
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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 

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 
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6.1.2. Rezultatele elevilor la sfârşit de an şcolar 
TOTAL ŞCOALĂ 

Număr elevi la început de an şcolar 780 

Număr elevi la sfârşitul anului şcolar 724 

Număr elevi promovaţi 668 

Număr elevi repetenţi 56 

Număr elevi exmatriculaţi 20 

Număr elevi retraşi 20 

Alte situaţii veniţi-plecaţi 16 

Număr elevi cu nota scăzută la purtare sub 7 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFICENTIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Prin programul managerial s-au propus măsuri privind ridicarea calităţii demersului didactic: 

 Prin cunoaşterea de către toţi profesorii a Curricumului Naţional, dezbaterea lui în CP şi comisiile 

metodice, corelarea conţinutului manualelor alternative cu noile programe şcolare; 

 Planificarea calendaristică a materiei s-a făcut respectând programele şcolare, instrucţiunile MEN şi 

ISJ Iaşi; 

 În colectivele de catedră s-au discutat modul întocmirii planificărilor, a schiţelor, a proiectelor de 

lecţii, a portofoliilor profesori, elevi și a planurilor remediale; 

 S-au întocmit la toate comisiile metodice Planul de activităţi care au vizat domeniul curriculum, 

domeniul formării continue şi domeniul evaluării; 

 Prin asistenţe la ore a directorilor şi a şefilor de comisii metodice s-a constatat că materia a fost 

predată conform planificării, cu respectarea conţinutului ştiinţific; 

 S-au efectuat asistenţe la ore la 75% dintre cadrele didactice din şcoală. Se observă o ameliorare a 

activităţii acestora, în timpul actului didactic şi în acelaşi timp apare clar disponibilitatea de a se adapta la 

noile metode folosite intru-un învăţământ modern; 

 Trebuie insistat pe instruirea diferenţiată a elevilor, folosindu-se toate mijloacele de învăţământ de 

care dispunem la această oră, material didactic adecvat fiecărei ore, realizarea orelor după o programare în 

cabinete şi laboratoare; 

 Recomandăm sistemul de interasistenţe, pentru toate cadrele didactice dar în special pentru cele 

debutante; 

 Monitorizarea de către şefii de catedră a cadrelor didactice debutante. 
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MEDIILE PE TRANŞE DE NOTE 

 
Nivel nr. elevi 

la 

sfârşitul 

anului 

şcolar 

nr. elevi 

promovaţi 

Număr de elevi, 

pe grupe de medii 

nr. elevi cu 

situaţie 

şcolară 

neîncheiată 

nr. elevi 

repetenti 

Promovabilitate 

5 – 

6,99 

7 – 

8,99 

9 – 

10 

primar 77 75 10 46 19  2 97% 

gimnazial 107 103 17 68 18  4 96,26% 

liceal 316 293 46 175 72  23 92,72% 

profesional 190 163 94 47 22  27 86,31% 

postliceal 34 34 2 24 8  0 100% 

TOTAL 724 668 169 360 139  56 92,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Situaţia notelor la purtare 

TOTAL ŞCOALĂ 

Nivel Număr de elevi cu notele scăzute la purtare 

note între 7-9 note sub 7 Pentru absenţe din alte motive 

primar 2 0 0 0 

gimnazial 14 3 1 2 

liceal 53 7 7 0 

profesional 37 10 10 0 

postliceal 0 0 0 0 

TOTAL 106 20 18 2 

 
Analiza situaţiei absenţelor  
 

Nivel Nr. elevi absente 

total/elev 

absenţe 

nemotivate/elev 

primar 80 105/80 65/80 

gimnazial 108 2266/108 370/108 

liceal 341 11852/341 6328/341 

profesional 202 8008/202 5834/202 

postliceal 49 392/49 248/49 

TOTAL 780 22623/780 12845/780 

77

107

316

190

34

NR. ELEVI LA SFÂRŞITUL ANULUI 
ŞCOLAR

primar

gimnazial

liceal

profesional

postliceal
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6.1.3. Rezultatele elevilor la examenele naţionale 
a) Examen de evaluare naţională clasa a II-a, a IV-a, VI-a 

Clasa a II-a a IV-a a VI-a 

Elevi participanți 

evaluare 

Citit Scris Matematică 
Limba 

română 

Matematică Limbă și 

comunicare 

Matematică  

și științe 

9 8 7 6 6 11 11 

 

b) Evaluarea Naţională 2019 
Disciplina  Tip data Nr. elevi înscrişi Nr. elevi prezenţi Nr. elevi absenţi 

Limba 

română 

numeric 0 0 - 

în procente - -  

Matematică numeric 0 0 - 

în procente - -  

TOTAL numeric 0 0 - 

 

c) Examenul de Bacalaureat 
Organizareaşidesfăşurareaprobelor de evaluare a competenţelorlingvisticeşidigitale 

Sesiunea 1 – iunie 2019 

Proba A – evaluarea competenţelor la limba română 

total candidaţi total utilizatori 

înscrişi prezenţi de nivel mediu avansaţi experimentaţi 

Nr. Nr. Nr. Nr. 

45 45 4 28 13 

 

Proba D – evaluareacompetenţelordigitale 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Utilizator 

fără 

calificativ 

începător mediu avansat experimentat 

45 45 0 6 17 21 1 0 

Proba C – evaluareacompetenţelorîntr-o limbămodernă 

Candidaţi înscrişi Candidaţiprezenţi Candidaţiabsenţi 

45 45 0 

105 2266

11852

8008

392

ABSENŢE TOTAL/ELEV

primar

gimnazial

liceal

profesional

postliceal

65

370

6328

5834

248

ABSENŢE NEMOTIVATE/ELEV

primar gimnazial liceal profesional postliceal
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Rezultatele probelor scrise 
Sesiunea 1 – iunie 2019 

Proba 

 

Disciplina Înscrişi Prezenţi Reuşiţi 

(note  

peste 5) 

Procent 

(%) 

 

Candidaţi 

respinşi 

Procent 

(%) 

 

E.a)  L. ROMANA 56 55 41 74,45 14 25,45 

E.c) MATEMATICA 56 56 24 42,28 32 57,14 

E.d) GEOGRAFIE 55 54 52 96,29 2 3 

E.d) LOGICA 1 1 1 100   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

56 

55 

1 

55 

56 

54 

1 

41 

24 

52 

1 

L. ROMANA

MATEMATICA

GEOGRAFIE

LOGICA

REZULTATE PROBE SCRISE 
CANDIDAȚI REUȘIȚI CANDIDAȚI PREZENȚI 

56 

56 

55 

1 

L. ROMANA

MATEMATICA

GEOGRAFIE

LOGICA

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI 

55 

56 

54 

1 

L. ROMANA

MATEMATICA

GEOGRAFIE

LOGICA

CANDIDAȚI PREZENȚI 

41 

24 

52 

1 

0 10 20 30 40 50 60

L. ROMANA

MATEMATICA

GEOGRAFIE

LOGICA

CANDIDAȚI REUȘIȚI 
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 NOTE OBŢINUTE %  

pro-

movaţi 
1- 

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

10 

L. ROMANA   3 11 19 10 8 3 1  

MATEMATICA 3 6 14 9 13 5 5 1   

GEOGRAFIE   2  4 12 21 10 5  

LOGICA      1     

 

d)  

e)  

f)  

g)  
h)  

i)  

j)  
 
 
 

 
 

 
Rezultatele probelor scrise 
 

Proba 

 

Disciplina Înscrişi Prezenţi Reuşiţi 

(note  

peste 5) 

Procent 

(%) 

 

Candidaţi 

respinşi 

Procent 

(%) 

 

E.a)  L. ROMÂNĂ 18 15 13 86,66 2 13,33 

E.c) MATEMATICA 36 30 17 56,66 13 43,33 

E.d) GEOGRAFIE 12 10 9 90 1 10 

E.d) LOGICA       

0 0 3 

11 

19 

10 

8 

3 1 

NOTE OBȚINUTE L. 
ROMANA 3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10,0

3 
6 

14 

9 

13 

5 
5 

1 0 

NOTE OBȚINUTE 
MATEMATICA 1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99
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Disciplina Note obţinute %  

pro-

movaţi 
1- 

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

10 

L. ROMÂNĂ    2 7 4 1 1   

MATEMATICA 1 3 6 3 12 4 1    

GEOGRAFIE    1 5 2 2    

LOGICA           

 

 

SITUAŢIISTATISTICE ALE REZULTATELOR FINALE 

 la examenul de bacalaureat 2019 

Sesiunea Înscrişi Prezenţi % Nepr. % Elim. % Resp. % 

I 56 54 96,43% 2 3,58% 0 0 35 64,81% 

 

Sesiunea Reuşiţi % Din care cu medii: 

6- 
6.99 

% 7- 
7.99 

% 8- 
8.99 

% 9- 
9.99 

% 10 % 

I 19 35,18% 10 52,63% 7 36,84% 2 10,52% 0  0  

 

 
 

L. ROMANA

MATEMATICA

GEOGRAFIE

18 

36 

12 

15 

30 

10 

13 

17 

9 

REZULTATE PROBE SCRISE 

CANDIDAȚI REUȘIȚI CANDIDAȚI PREZENȚI 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI 

19 

35 

2 

54 

56 

CANDIDAȚI REUȘIȚI 

CANDIDAȚI RESPINȘI 

CANDIDAȚI NEPREZENTAȚI 

CANDIDAȚI PREZENȚI 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI 

SITUAȚII STATISTICE REZULTATE FINALE 
SESIUNEA I 
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Sesiunea 
 
 

Număr 
de 
candidaţi 
înscrişi 

Număr 
de 
candidaţi 
prezenţi 

% 
 

Număr 
de 
candidaţi 
eliminaţi 

% Număr de 
candidaţi 
neprezentaţi 
 

% 
 

Candidaţi 
promovaţi 
 

% 
 

Candidaţi 
nepromovaţi 
 

% 

II 36 30 83,33% 0  6 16, 

66% 

12 40% 18 60% 

 
Sesiunea Reuşiţi % Din care cu medii: 

6- 

6.99 

% 7- 

7.99 

% 8- 

8.99 

% 9- 

9.99 

% 10 % 

II` 12 40% 12 100% 0  0  0  0  

 

 
 

Sesiunea 

 

 

Număr 

de 

candidaţi 

înscrişi 

Număr 

de 

candidaţi 

prezenţi 

% 

 

Număr 

de 

candidaţi 

eliminaţi 

% Număr de 

candidaţi 

neprezentaţi 

 

% 

 

Candidaţi 

promovaţi 

 

% 

 

Candidaţi 

nepromovaţi 

 

% 

2018 – 

20`9 

66 60 90,90 0  6 9,1% 31 53,33% 28 46,66% 

 

Sesiunea Reuşiţi % Din care cu medii: 

6- 
6.99 

% 7- 
7.99 

% 8- 
8.99 

% 9- 
9.99 

% 10 % 

2018 – 

20`9 

31 53,33% 22 70,96% 2 6,45% 2 6,45% 0  0  

 
An şcolar 
 

Candidaţi 
înscrişi 

Candidaţi 
prezenţi 

Candidaţi 
promovaţi 

Procent 
promovabilitate 

2014 - 2015 48 45 18 40 % 

2015 - 2016 37 37 18 48,48 % 

2016 - 2017 53 38 25 65.78 % 

2017 - 2018 54 47 17 36% 

2018 - 2019 66 60 31 53,33% 

12 

18 

6 

30 

36 

CANDIDAȚI REUȘIȚI 

CANDIDAȚI RESPINȘI 

CANDIDAȚI NEPREZENTAȚI 

CANDIDAȚI PREZENȚI 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI 

SITUAŢII STATISTICE REZULTATE 

FINALE SESIUNEA II 
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Măsuri cu aplicare imediată şi permanentă pe parcursul anului şcolar 2019- 2020: 

 mai bună consiliere a elevilor în ideea înţelegerii scopului acestui tip de evaluare externă, 

 monitorizare permanentă a pregătirii pentru examen, 

 organizarea mai eficientă a lecţiilor la toate disciplinele de învăţământ, 

 în cadrul fiecărui colectiv metodic trebuie să se analizeze, periodic nivelul atingerii standardelor, 

 aplicarea de măsuri şi programe ameliorative: 

o săptămânal se vor organiza şedinţe de pregătire; 

o profesorii vor anunţa elevilor graficul şi locul unde se vor desfăşura pregătirile suplimentare; 

o se vor aplica diferite strategii de predare aşa încât să se maximizeze învăţarea; 

 la nivelul colectivului metodic se vor întocmi politici de predare – învăţare, se va analiza nivelul de 

percepţie a elevilor şi se vor utiliza strategii de predare adecvate scopului şi nevoilor elevilor; 

 stabilirea de ţinte individuale de învăţare când acest lucru este necesar; 

 consilierea elevilor în alegerea disciplinelor pentru sustinerea probei E)d) a examenului. 

48 
45 

18 

37 37 

18 

53 

38 

25 

54 
47 

17 

66 
60 

31 
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c. Examenul de certificare a competenţelor profesionale 
 

Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului profesional, Nivel 3, 
sesiunea IUNIE 2019 

Calificarea profesională 

Număr candidaţi  

Înscrişi 

  

Prezenţi 

  

Admişi 
Respin-

şi 

  

Nepre-

zentaţi 

  

Eliminaţi 

din 

examen 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

din care cu calificativ 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

E
x

ce
le

n
t 

F
o

a
rt

e 
b

in
e 

B
in

e 

S
a

ti
sf

ă
că

to
r 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
im

 

Confecţioner produse textile 22 17 22 17 22 17 o 0 20 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Frizer-Coafor- Manichiurist-Pedichiurist 22 21 22 21 22 21 6 5 6 6 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 

Frizer-Coafor- Manichiurist-

Pedichiurist(Liceul Tehnologic “M. 

Busuioac” Paşcani) 28 24 25 24 25 24 4 4 12 11 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 
70 62 69 62 69 62 

1

0 9 38 32 18 18 3 3 0 0 1 0 0 0 
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Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal,Nivel 4, 
filiera tehnologică, sesiunea  MAI 2019 

 

Calificarea 

profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi 

Nepre 

zentaţi 

Eliminaţi 

din 

examen 

T
o

ta
l 

fe
m

in
in

 

T
o

ta
l 

fe
m

in
in

 

T
o

ta
l 

fe
m

in
in

 

din care cu calificativ 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

 

Excelent Foarte bine Bine Satisfă-cător 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

Tehnician în 

activităţi 

economice 25 15 25 15 25 15 5 3 18 12 2 0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

Tehnician în 

gastronomie  11 8 11 8 11 8 2 2 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

Coafor stilist  15 14 15 14 15 14 4 4 9 8 2 2 0 0 0 0 0 0 

0 

 

total 51 37 51 37 51 37 11 9 35 26 5 2 0 0 0 0 0 0 

0 
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REZULTATELE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII ABSOLVENŢILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
POSTLICEAL,  

NIVEL 5, SESIUNEA  IULIE 2019 
 

                                

Domeniul de 

pregătire de 

bază 

Calificarea 

profesional

ă de nivel 

5 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 

Eliminaţi din 

examen 
T

o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 

T
o
ta

l 

fe
m

in
in

 Promovabilitate 

T
o
ta

l 

F
em

in
in

 

T
o
ta

l 

F
em

in
in

 

T
o
ta

l 

F
em

in
in

 

Total Feminin 

    u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r u r 

ESTETICA SI 

IGIENA 

CORPULUI 

OMENESC 

stilist 

10 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 100 

 

100 

 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 100 

 

100 

 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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6.1.4. Rezultatele elevilor la olimpiade şi concursuri 
La nivelul fiecărei discipline de învăţământ se desfăşoară anual concursuri şcolare prin care se 

urmăreşte dezvoltarea competenţelor specifice ale elevilor, dezvoltarea creativităţii lor şi nu în ultimul rând 

identificarea elevilor capabili de performanţă în domenii ştiinţifice sau artistice. 

Abordarea unor teme avansate, incluse în programele olimpiadelor motivează profesorii pentru 

autoperfecţionare atât la nivel ştiinţific cât şi metodic. Din aceste motive încurajarea şi susţinerea 

performanţelor la elevi prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi examenelor naţionale şi valorizarea 

rezultatelor deosebite obţinute este unul din obiectivele activităţii profesorilor. 

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; 

 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. 

  

6.2. Resurse curriculare 
Reforma învăţământului a desemnat o mutaţie de ordin sistemic (vizând aspecteale politicii 

educaţionale, concepţia generală şi conţinuturile învăţământului), carepresupune noi finalităţi şi obiective. în 

acest context curriculum-ul şcolar trebuie să definească un cadru coerent şi flexibil în care cooperarea şi 

competiţia, gândirea independentă, opinia liber exprimată şi argumentată, atitudinile sociale pozitive să fie 

elemente definitorii ale personalităţii umane. 

Elaborarea şi revizuirea programelor pentru clasele IX – XII şi elaborarea unor planuri cadru de 

învăţământ de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, TineretuluI şi Sportului prin organismele specializate, 

asigură diferenţierea în funcţie de filieră şi profil, posibilitatea de decizie curriculară la nivelul unităţii de 

învăţământ, şanse sporite pentru elevi de a-şi exprima opţiunile şi de a beneficia de parcursuri proprii de 

învăţare. 

Noile planuri-cadru pentru liceu stabilesc un nou raport între ariile curriculare, între trunchiul comun 

curriculum-ul diferenţiat, curriculum în dezvoltare locală şi curriculum-ul la decizia şcolii - având în vedere 

profilurile şi specializările propuse. 

Oferta curriculară la decizia şcolii (noua realitate a reformei învăţământului românesc)permite 

definirea personalităţii unităţii şcolare, identificarea strategiilor didactice pe termen scurt şi lung, 

perfecţionarea evaluării interne, abordarea celor mai adecvate manuale şi stabilirea numărului de ore alocat 

fiecărui obiect de studiu. Ea evidenţiază specificul profesional (pe filiere, profiluri, specializări), linia de 

orientare şi domeniul de interes, marcând segmentul de potenţiali candidaţi cărora li se adresează (absolvenţi 

de gimnaziu). 

În elaborarea planului-cadru se au în vedere principiile: 

 selecţia culturală; 
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 coerenţa; 

 funcţionalitatea; 

 egalitatea şanselor (se asigură prin trunchiul comun); 

 flexibilitatea (iniţierea de parcursuri individuale). 

Flexibilitatea planului-cadru presupune: 

 creşterea ponderii disciplinelor din C.D, C.D.L, C. D. S.; 

 stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţare; 

 renunţarea la caracterul teoretizant al programelor şi manualelor, paralel cu creşterea 

caracterului aplicativ al cunoştinţelor şi al activităţilor de învăţare; 

 creşterea responsabilităţii elevilor şi a şcolii pentru calitatea şi finalităţileprocesului de 

educaţie. 

Oferta globală de curriculum la decizia şcolii trebuie să cuprindă dublul de ore faţă de posibilitatea de 

opţiune a elevului. 

 
Curriculum-ul la Decizia Şcolii (Opţionalitatea la nivelul liceului) 
Raportul dintre trunchiul comun şi curriculum-ul la decizia şcolii asigurăprincipiul egalităţii şanselor 

şi vizează asigurarea premiselor pentru caabsolventul de liceu să poată opta cu succes pentru: 

■ continuarea studiilor în învăţământul postliceal; 

■ continuarea studiilor în învăţământul universitar; 

■ integrarea pe piaţa muncii. 

Ţinând cont de scopul finalităţii absolvirii cursurilor, Consiliul şcolii oferă pachetul deopţionale din 

categoria C.D.Ş. în următoarea ordine preferenţială: 

1. Opţionalul derivat dintr-o disciplină studiată în trunchiul comun care să asigure pregătireatemeinică pentru 

examenele necesare continuării studiilor şi integrarea pe piaţa muncii. 

2. Opţionalul, ca teme sau capitole ale unei discipline, care nu sunt incluse în programa 

din trunchiul comun şi care fac posibilă studierea cu succes a obiectelor respective. 

3. Opţionalul, ca altă disciplină decât cele menţionate în aria curriculară, care să asigure opregătire 

corespunzătoare a tineretului pentru viaţă. 

Compatibilizarea învăţământului românesc cu sistemele europene, conduce lanecesitatea reformei 

instituţionale şi la crearea unui sistem nou de predare şi evaluare acunoştinţelor şi calificărilor. Planurile de 

învăţământ şi programele analitice au trecut la transformăriconcrete. Oferta curriculară şi extracurriculară la 

nivelul unităţii şcolare urmăreşte realizareamobilităţii internaţionale a elevilor şi cadrelor didactice, formarea 

capacităţilor şi încurajareaperformanţei. 

Preocupările la nivelul echipei manageriale de a introduce predarea în limbi de circulaţie 

internaţională (engleză, franceză şi germană) a unor obiecte din oferta curriculara a şcolii (geografie, 

discipline tehnologice) vor conduce la crearea dimensiunii europene a învăţământului românesc şi la 

comunicarea interculturală. 

 

7. EVOLUŢIA RESURSELOR MATERIALE ŞI UMANE  
7.1. Resurse umane 
Cadre didactice dispun de o bună pregătire metodică şi de specialitate, fiind  absolvente, în proporţie de 

90%, şi a cursurilor postuniversitare de psihopedagogie specială. 

Fără resurse umane, capabile de schimbare şi adaptare, de creativitate şi competenţe profesionale 

multiple, organizaţiile/instituţiile de orice fel sunt sortite eşecului. Fără prezenţa efectivă a oamenilor care 

ştiu ce, când şi cum trebuie făcut, e pur şi simplu imposibil ca organizaţiile să-şi atingă obiectivele. 

Aspecte pozitive 
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 respectarea de către conducerea unităţii de învăţământ a Metodologiilor privind mobilitatea 

cadrelor didactice; 

 încadrarea, în proporţie de 100% cu cadre didactice calificate  

 realizarea în termen şi legal a etapelor de mişcare a personalului didactic 

 completarea cărţilor de muncă, existenţa deciziilor de numire pentru personalul didactic etc 

 În anul şcolar 2019 – 2020 la nivelul sistemului de învăţământ special şi 
publicactivează107 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 - 

 

Personalul nedidactic şi didactic auxiliar reprezintă o componentă adiacentă, dar absolute necesară 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. 

 Personalul didactic auxiliar – Total: 14 
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 

 

 
 Personalul nedidactic (administrativ)  

Total personal nedidactic angajat: 17  
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 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 

 

 
 

 
 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ  
1. FORMARE CONTINUĂ 

Consideraţii generale 
Activitatea de dezvoltare profesională la nivelul Colegiul Tehnic  „Ion Holban” a avut ca scop crearea 

condiţiilor optime de formare continuă şi creşterea autonomiei în dezvoltarea personalului didactic, didactic 

auxiliar, de conducere, îndrumare şi control, în funcţie de necesităţile personale şi profesionale. 

Obiective 

 susţinerea şi promovarea formării şi dezvoltării profesionale continue a managerilor şcolari 

 încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice prin participarea la 

programe de formare continuă 

0 5 10 15 20

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic

Personal didactic si nedidactic 
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 asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

Activităţi, acţiuni, evenimente mai importante derulate 

A)  Asigurarea înscrierii cadrelor didactice la examenele de definitivare în învăţământ şi grade 

didactice, în conformitate cu Calendarul activităţilor de perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi grade 

didactice şi cu respectarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar. 

Distribuţia înscrierilor şi a inspecţiilor 

 

 
 

7.2. Resurse materiale 
Unitatea şcolară dispune de o bază materială adaptată la necesităţile reclamate de procesul instructiv-

educativ şi activităţile conexe acestuia.  

Mobilierul din dotare îndeplineşte condiţiile ergonomice şi este adaptat la vârsta elevilor. 

Preocupările echipei manageriale de modernizare ambientală s-au materializatîn dotarea cu mobilier nou a 

tuturor sălilor de clasă.  

Condiţiile de iluminat atât naturale cât şi artificiale sunt corespunzătoare asigurării unei bune 

vizibilităţi specifice activităţilor didactice. 

Este asigurată o temperatură în spaţiile utile între 18-22 °C. Unitatea are centrală termică proprie care 

funcţionează pe bază de gaz metan, existând posibilitateaîncălzirii spaţiilor în funcţie de necesităţi. 

Curăţenia şi igiena spaţiilor se asigură cu personal administrativ şi prin activităţide autogospodărire la 

nivelul colectivelor de elevi. Şcoala are grupuri sanitare modernizate în proporţie de 100%, adaptate la 

normele de igienă cerute de legislaţia în vigoare. 

Spaţiul afectat fiecărui elev în săli de clasă, laboratoare şi ateliere este corespunzător şi permite desfăşurarea 

activităţilor în condiţii optime. 

 

 

 

 

 

Insp.spec. 
definitivat 

I C 1 grd. II 

IC 2 grd.II 

Insp.spec 
grd. II I C 1 grd. I IC 2 grd.I 

Colocviu grd. 
I 

Insp.spec 
grd. I 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE PRIN 
ÎNSCRIEREA LA GRADELE DIDACTICE  

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 
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Dotări laboratoare şi ateliere 
 Laborator informatică 
Nr. crt Observaţii 

(număr de computer, data ultimei up-datări a computerelor) 

1      Laborator informatic AEL 6 (24+1)  

2 Laborator informatic 22 

 

 Laborator chimie – fizică, biologie: 

 materiale educationale specifice: truse fizica, microscop, mulaje, termometre,  

1. sisteme de calcul  9 buc 

2. echipamente periferice multifunctionale 1 buc 

3. echipamente periferice cu  jet de cerneală 3 buc 

4. videoproiector 1 buc 

5. televizoare 3 buc 

6. aragaz 3 buc 

7. frigider 3 buc 

8. mobilier scolar 

 Cabinete de specialitate pentru terapii specifice: terapia tulburărilor de limbaj, asistenţă 

psihopedagogică 

1. Mobilier: 

- mese pt.calculator  

- dulap pt.material didactic 

- masa cu oglinda 

  -  scaune ergonomice 

· Echipamente tehnice 
- laptop 

- sisteme de calcul  

- echipamente periferice multifunctionale 

- televizor 

- Camera video 

· Material didactic 
- Softuri educaţionale cabinete de specialitate Logopedix, Evalogos 

- Materiale educationale – DVDuri 

- CDuri  - Jocuri educationale, cantece pt. copii, povesti 

- Planse educaţionale 

         - Jocuri logice, pt. dezvoltarea abilităţilor şi limbajului, jucării 

 Cabinete de specialitate pentru terapii specifice kinetoterapie(2 cabinete) 

   Aparate kinetoterapie: 

      - bicicleta eliptica 

      - aparat vibromasaj 

      - banda alergare 

      - stepper 

      - paralele pt. educarea mersului 

      - statie de lucru pt. terapii specifice 

      - mingi pt.reeducarea echilibrului, flexori palmari 

- banca abdominala 

 Ateliere coafor  
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1. Unitate de spălare 

2. Căşti coafor 

3. Foehn-uri 

4. Maşini de tuns 

5. Instrumente pentru coafat (ondulator, placă ceramică) 

6. Ustensile pentru frizerie-coafor (foarfece de tuns sşi filat, brici, bigudiuri pentru 

coafat si permanent) 

7. Încălzitor ceară cosmetică 

8. Pat cosmetic 

9. Măsuţă de lucru 

10.  Dulapuri tip casetă pentru elevi (coafor+frizerie) 

 Ateliere confecţii 

1. maşină de cusut   

2. maşină de cusut butoniere 

3. maşină de surfilat 

4. Fier de călcat cu abur 

 Ateliere gastronomie 

1. cuptor electric pt.patiserie 

2. frigider 

3. aragaz 

4. cuptor microunde 

5. hote 

6. robot bucătarie 

7. Mixer de bucătărie 

8. vesela, vase şi  ustensile pentru bucătărie 

9. dulap tip vestiar pt.atelier menaj 

 

8.  ACTIVITATEA CIEC ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ  

8.1. Activitatea comisiei interne de evaluare continuă 
Calitatea este unul dintre obiectivele pe care şcoala noastră şi le propuneca fiind permanent. 

Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale trebuie să fie centrată perezultatele învăţării, rezultate 

exprimate în termeni de cunoştinţe,competenţe profesionale, valori şi atitudini. În acest scop, aspectele la 

carevom acorda o atenţie deosebită în această perioadă sunt: 

 Focalizarea către elevi şi celelalte părţi interesate: şcoala vaidentifica cerinţele prezente şi viitoare ale 

elevilor săi şi alecelorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, asigurândsatisfacerea lor integrală. 

 Leadership, care presupune: stabilirea unei viziuni clare privindviitorul şcolii; atitudine proactivă şi 

exemplu personal; înţelegereaschimbărilorintervenite în mediul extern şi răspuns la acesteschimbări; 

asigurarea unui climatde încredere între membriicomunităţii educative; încurajarea şi 

recunoaştereacontribuţieifiecărei persoane; promovarea unei comunicări deschise şi oneste. 

 Implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare acompetenţelor, cunoştinţelor şi 
experienţei în relaţia cu elevii,agenţii economici şi cu celelalte părţi interesate; împărtăşireacunoştinţelor şi a 

experienţei în cadrulcolectivului; asumarearăspunderii pentru rezolvarea problemelor; implicare 

activăînidentificarea oportunităţilor de îmbunătăţire; dezvoltarea unuispirit creativ îndefinirea viitoarelor 

obiective ale şcolii. 

 Abordarea sistemică la nivelul conducerii, prin: definireacerinţelor referitoare la conducere, 

identificarea şi asigurarearesurselor necesare, desfăsurarea proceselor, până la evaluarea şianaliza 

rezultatelor. Evaluarea şi analiza rezultatelor va fiefectuată de către conducerea şi de către responsabilii 
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diferitelorcomisii, în scopul identificării posibilităţilor de îmbunătăţire acalităţii serviciilor educaţionale 

oferite. 

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale, prin:îmbunătăţirea tuturor proceselor; 

modernizarea şi reînnnoireaperiodică a bazeimateriale (mai ales a mijloacele tehnice pentruactivitatea 

practică de atelier);analiza periodică a criteriilor deevaluare stabilite pentru a identifica zonele în caretrebuie 

făcuteîmbunătăţiri; îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei;promovarea activităţilor bazate pe 

prevenire; recunoaştereacontribuţiei fiecărui membru al comunităţii educative în ceea cepriveşte 

îmbunătăţirea continuă aproceselor. 

 Dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul şcolii, definirea şiimplementarea unui sistem de evaluare 

internă a calităţiiproceselor didactice si de evaluare externă, în vederea certificăriiconformităţii acestor 

procese cu  standardele naţionale, europene şicu cele internaţionale aplicabile. 

La nivelul Colegiului Tehnic „Ion Holban”, în care se asigură servicii specializate de sprijin 

educaţional, precum şi servicii de asistenţă medicală şi socială a elevilor cu CES, se constituie la începutul 

fiecărui an şcolar Comisia Internă de Evaluare Continuă, conform Ordinului M.E.C. 3662/27.03.2003  

(Metodologia de Organizare şi Funcţionare a CIEC) şi a H.G. 1251/2005. 

În perioada 2017-2018, activitatea CIEC din cadrul Colegiului Tehnic „Ion Holban” s-a desfăşurat pe 

următoarele coordonate: 

 Evaluarea psihopedagogică şi educaţională a elevilor cu CES 

Evaluarea psihopedagogică şi educaţională a elevilor nou-veniţi în şcoală, recomandând pentru fiecare dintre 

aceştia, în funcţie de problematica specifică fiecărui copil, activităţi de adaptare curriculară, de învăţare 

individualizată, activităţi terapeutic – recuperatorii individualizate sau de grup (terapie psihomotrică, 

kinetoterapie, terapie cognitivă, terapie ocupaţională, consiliere psihopedagogică, terapia tulburărilor de 

limbaj), servicii de asistenţă socială şi medicală, servicii pentru părinţi (consiliere familială, iniţiere în 

problematica CES). 

De asemenea, în urma evaluărilor psihopedagogice şi educaţionale ale CIEC, în această perioadă un 

număr de 25 de elevi cu  grad de handicap grav, nedeplasabili, înscrişi în Grupul Şcolar „Ion Holban”, au 

beneficiat şi beneficiază de servicii de şcolarizare la domiciliu. 

Pentru elevii cu deficienţe asociate severe din învăţământul primar şi gimnazial, echipa CIEC, în 

parteneriat cu învăţătorii, diriginţii, învăţătorii- educatori şi profesorii-educatori ai claselor, a conceput şi 

aplicat, în această perioadă un număr de 25 Proiecte de Intervenţie Personalizate, vizând facilitarea 

procesului de adaptare şi integrare social-şcolară a acestor elevi, precum şi creşterea autonomiei personale şi 

sociale a acestora. 

 Repartizarea pe clase/ani de studiu a elevilor deficienţi 

La începutul fiecărui an şcolar şi pe măsura ce elevi noi sunt înscrişi în şcoala noastră, membrii CIEC 

realizează repartizarea pe clase sau ani de studiu a elevilor cu CES, după criterii obiective: diagnosticul, 

nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-şcolară. 

 Recomandarea formelor de reabilitare sau compensare 

O atenţie deosebită s-a acordat elevilor cu tulburări de comportament. CIEC, în colaborare cu cadrele 

didactice şi cu părinţii elevilor, a derulat, în această perioadă, diferite programe având drept scop prevenirea 

şi diminuarea absenteismului şcolar, a abandonului şcolar, prevenirea traficului de fiinţe umane, prevenirea şi 

diminuarea consumului de droguri, tutun şi alcool.  

 Monitorizarea evoluţiei şi a integrării şcolare a elevilor cu eşec şcolar repetat sau cu grave şi 

evidente dificultăţi de învăţare şi de comportament, orientaţi din învăţământul public în învăţământul 

special 

Prin activităţile de adaptare curriculară, de învăţare individualizată, de dezvoltare a autonomiei 

personale şi sociale, prin serviciile specializate de recuperare, elevii cu CES, având eşec şcolar repetat în 

învăţământul public, se adaptează în proporţie de 95% bine programului şi cerinţelor specifice 

învăţământului special pentru deficienţi motori. 
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 Realizarea recomandărilor de orientare şcolară şi profesională pentru elevii cu CES 

Pe parcursul fiecărui an şcolar, CIEC derulează programe de preorientare şi orientare şcolar-

profesională pentru elevii din clasele VII – VIII, ciclu gimnazial şi XI-XII, liceu. În colaborare cu diriginţii 

claselor s-au derulat activităţi de orientare şcolar-profesională cu elevii fiecărei clase şi cu părinţii acestora, 

precum şi concursuri între clase pe teme de orientare şcolar- profesională, vizând educarea tinerilor pentru 

independenţă şi flexibilitate în cinci domenii de competenţă: cunoştinţe despre sine; informaţii ocupaţionale; 

luarea deciziei; planificare şi rezolvare de probleme.  

Membrii CIEC au realizat în anul şcolar 2018 – 2019 o bază de date privind elevii cu CES din 

Colegiul Tehnic „Ion Holban”, bază de date solicitată în cadrul Proiectului Naţional ,,Dezvoltarea unui 

instrument pentru includerea CES în statistici şi în baze de date’’ al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului, OECD- Education şi Asociaţia RENINCO România, în care judeţul Iaşi a fost pilot. 
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8.2. Activitatea educativă 
În plan european, iniţiativa promovării activităţii educative extraşcolare aparţine Consiliului Europei, 

prin Comitetul de Miniştri, care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate, în acest domeniu, 

statelor membre. Cel mai relevant document îl constituie Recomandarea din 30 aprilie 2003, care 

menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea 

personalităţii copilului şi a integrării lui sociale. Educaţia non-formală are caracter formativ, se distinge prin 

flexibilitate, învăţare activă cu o abordare largă pe domenii variate ale educaţiei (protecţia mediului, cetăţenia 

activă, stilul de viaţă sănătos, cultura şi arta etc.), oferind oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de 

viaţă. Este o învăţare individualizată centrată pe practică şi experimentare, venind în întâmpinarea diferitor 

interese şi nevoi educaţionale ale celui care învaţă. 

Acest tip de educaţie reprezintă premisa învăţării pe toată durata vieţii (Life Long Learning), într-o 

societate a secolului XXI, o societate a cunoaşterii, cuprinzând activităţi extracurriculare, opţionale sau 

facultative, oferind un set de experienţe sociale necesare şi utile pentru fiecare copil, completând celelalte 

forme de educaţie. 

Obiective 

 Încurajarea dezvoltării de programe educaţionale care au în vedere dimensiunea formativă a 

educaţiei; 

 Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei non-formale şi informale ca dimensiuni ale procesului 

educaţional în vederea prevenirii şi reducerii fenomenelor de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;  

 Încurajarea şi dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi educative şi extracurriculare; 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie; 

 Derularea de proiecte educaţionale şi comunitare prin intermediul unităţilor de educaţie; 

 Susţinerea activităţii Consiliului Şcolar al Elevilor; 

 Implicarea şcolii în activităţi de educaţie a părinţilor şi a membrilor comunităţii 

 
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 
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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 

„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 

 
Aspecte pozitive 

 creşterea ponderii parteneriatelor vizând cetăţenia activă cu focalizare pe nevoile de incluziune ale 

şcolarilor 

 extinderea activităţilor educative extraşcolare pe paliere diverse ale educaţiei, acoperind cele mai 

multe dintre nevoile educaţionale ale elevilor; 

 creşterea preocupării în ceea ce priveşte diminuarea fenomenului de violenţă prin activităţi educative 

de natură preventivă şi constatarea diminuării actelor de violenţă; 

 promovarea actului educaţional în comunitate şi societate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare 

şi extracurriculare; 

 creşterea rolului elevilor în viaţa şi activitatea şcolilor şi implicarea acestora în activităţi de anvergură 

la nivelul judeţului şi al ţării; 

 susţinerea actului educaţional de către comunitate prin parteneriate reale cu familia, comunitatea, 

organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale. 

 

8.3. Proiecte europene şi proiecte comunitare  
Educaţia pe tot parcursul vieţii reprezintă o prioritate a sistemelor de educaţie la nivel global. 

Noua Lege a Educaţiei Naţionale accentuează rolul şi importanţa învăţării pe tot parcursul vieţii ale cărei 

finalităţi principale vizează dezvoltarea plenară a persoanei şi dezvoltarea durabilă a societăţii. 
La nivel european, iniţiativele privind educaţia şi formarea, reunite sub o singură umbrelă - 

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP), au scopul de a contribui la dezvoltarea Uniunii 

Europene ca societate a cunoaşterii avansate, caracterizate printr-o dezvoltare economică durabilă, locuri de 

muncă mai numeroase şi mai bune şi coeziune socială crescută. Parteneriatele şcolare dezvoltate în cadrul 

acestor programe încurajează schimburile, cooperarea şi mobilitatea între instituţiile şi sistemele 

educaţionale, în scopul modernizării şi adaptării sistemelor de învăţământ şi formare profesională din 

Europa. 

S-au derulat activităţi de formare a cadrelor didactice cu preocupări şi responsabilităţi în domeniul 

programelor comunitare şi al proiectelor europene precum şi a managerilor unităţilor de învăţământ care pot 
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avea un rol decisiv în stimularea participării cadrelor didactice, a elevilor la programe şi activităţi specifice. 

Astfel, printre activităţile desfăşurate în cursul anului şcolar 2018- 2019 menţionăm: 

 
Proiecte internaţionale Colegiul Tehnic “Ion Holban”Iaşi 

Denumire proiect Partener 

Acțiunea Cheie 1, proiecte de mobilitate 

îndomeniul 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
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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9. DOMENII, STRATEGII, ACTIVITĂŢI PENTRU ANUL  
ŞCOLAR 2019 - 2020 

I. CURRICULUM  
Obiective strategice:  

 Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele agenţilor 

economici 

 Utilizarea de soft educaţional adecvat curricumului şcolar.  

 Alegerea şi urmărirea unor indicatori sintetici şi obiectivi pentru activitatea didactică si nedidactică.  

 Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale care să 

ofere o radiografie obiectivă progresului şcolar. 

  Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea 

conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali  

 Introducerea în CDL a unor tematici de cunoaştere a rolului şi tendinţelor de dezvoltare ale Uniunii 

Europene 

 Dezvoltarea unui curriculum specific adaptat nevoilor de calificare, recalificare şi perfecţionare a 

partenerilor sociali. 

II. MANAGEMENT ŞCOLAR  
Obiective strategice:  

 Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate prin inspecţia şcolară  

 Elaborarea proiectului planului de şcolarizare  

 Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor 

educaţionale stabilite 

III. RESURSE UMANE  
Obiective strategice:  

 Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea 

didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competenţe şi învăţare centrată pe elev  

 Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale.  

 Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă.  

 Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea 

profesională.  

 Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de autoevaluare şi evaluare externă.  

 Motivarea întregului personal pentru creşterea eficienţei muncii  

 Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ.  

 Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii.  

 Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă şi introducerea adecvată a 

acestora în actul didactic.  

 Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură 

organizaţională de tip reţea 
IV. RESURSE MATERIALE  
Obiective Strategice:  

 Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru domeniile solicitate de piaţa muncii 

 Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii 

locale, ca urmare a adecvării ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia  

 Acoperirea necesarului de echipamente didactice moderne şi soft educaţional pentru toate domeniile 

curriculare 

V. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢIICOMUNITARE  
Obiective Strategice:  
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 Participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării tehnice a şcolii şi adaptarea ofertei la 

cerinţele comunitare 

  Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la nivel 

regional  

 Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale  

 Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare în colaborare cu parteneri educaţionali locali.  

 Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii de acelaşi profil din ţară.  

 Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu instituţii de 

acelaşi profil din ţară.  

 Diversificarea modalităţilor de colaborare cu parteneri implicaţi în formarea continuă a adulţilor. 

 

VI. RELAŢII CU PUBLICUL ŞI IMAGINE  
Obiective strategice:  

 Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public 

  Organizarea punctelor de informare şi documentare pentru uzul publicului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNCA, SERIOZITATEA, ABNEGAŢIA, DISCIPLINA, dar şi 

TINEREŢEA, PRIETENIA, BUNA ÎNŢELEGERE, RESPECTUL şi 

ARMONIA simbolizează blazonul 
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