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Partea I - Contextul  

I.1.Formularea scopului /misiunii  
 

I.1.1.MISIUNE  
Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni  maximizează potențialul fiecărui elev şi asigură formarea şi 

dezvoltarea unei personalități armonioase, autonome, competente şi creative capabilă de a se integra eficient într-o 

societate în continuă schimbare. 

 

I.1.2.VIZIUNE 
 Plantăm educație printr-o ȘCOALĂ PRIETENOASĂ! 

 

 

I.1.3.VALORI 

C Cooperare – cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți economici etc) 

Contribuție – contribuția noastră în comunitate (familie, autorități) îi va determina pe aceștia să se im-

plice pentru creșterea calității actului educațional. 

R Responsabilitate – capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile care derivă din 

statutul de membru al comunității noastre școlare și sociale  

Respect – pentru sine, pentru ceilalți, pentru comunitate, pentru muncă și pentru valorile naționale și 

europene 

E Egalitate şi respect reciproc - acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității 

șanselor egale pentru toți 

D Demnitate – curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori 

Disciplină – ordine, punctualitate și respectarea regulilor 

 

 

I.2.Profilul actual al şcolii  

I.2.1. Scurt istoric 
Liceul Teoretic « Lascăr Rosetti » este situat în Răducăneni, județul Iași , la circa 300 de metri de zona centrală 

a localității, de o parte și de alta a DN 28 A Iași-Huși. Şcoala noastră şi-a definit personalitatea având la bază argu-

mente istorico-documentare , prin adoptarea numelui de Liceul teoretic “ LASCĂR ROSETTI ”. 

LASCĂR ROSETTI , boier Lascarache cum îi spuneau cunoscuţii , a început din anul 1847 construirea unei 

şcoli ( aflate între primele şcoli de acest tip din Moldova ), situată lângă conacul boieresc, declarat azi monument 

arhitectural de patrimoniu.. Ambele construcţii există si în zilele noastre. Şcoala lui Lascarache avea “două săli de 

clasă spaţioase’’ şi şi-a deschis porţile pentru copii la 1 octombrie 1850. 

Între anii 1910-1912, comunitatea evreiască ia măsura construirii unui local de şcoală primară, la propunerea 

comerciantului F.Zinger, o şcoală cu trei săli de clasă şi o cancelarie. În acea perioadă se preda în limba idiş, cu 

profesori evrei, dar şi în limba română cu profesori de la şcoala românească ( clădirea există şi astăzi ). 

În anul 1962, datorită numărului mare de absolvenţi de gimnaziu care doreau să-şi continue studiile în localitate 

, la Răducăneni se înfiinţează Liceul Real-Umanist, ce va funcţiona cu clasele I-XII până anul 1978, când instituţia 

noastră de învăţamânt se transformă în Liceu Agroindustrial cu şcoală profesională, elevii fiind pregătiţi în meseriile: 

mecanic de maşini şi utilaje pentru îmbunătăţiri funciare, construcţii structuri, sudor, lăcătuş mecanic. 
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Începând cu anul 1992, se revine la profilul teoretic al liceului , cu denumirea Liceul Teoretic « Lascăr Rosetti» 

Răducăneni , având specializări pe profilele: realist (ştiinţe ale naturii) şi umanist ( filologie şi ştiinţe socio-umane ). 

Din anul 2003 au fost şcolarizați elevi pentru Școala de Arte și Meserii (fostul S.A.M) , domeniile Construcții 

şi lucrări publice şi Agricultură, pentru dezvoltarea cărora școala a beneficiat de implementarea programelor PHARE 

2004, RO2004/016-772.04.01.02.04 – Reabilitare laboratoare și ateliere pentru 150 de școli din sistemul profesional 

și tehnic- construcție corp nou de clădire , PHARE 2005, RO2005/017-553.04.01.02.04.01.01. - ,,Furnizarea de echi-

pament de bază pentru dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare din 150 de unități de învățământ din sistemul 

profesional și tehnic’’- dotare ateliere și laboratoare școlare PHARE 2006, RO2006/018-147.04.01.02.01.01.10- ,, 

Furnizarea de echipament de specialitate pentru dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare din 150 de unități de 

învățământ din sistemul profesional și tehnic’’- dotare laboratoare și ateliere școlare. 

În anul 2006 a fost construită Sala de sport a școlii, cu o suprafață de peste 400 mp. 

Din anul 2009 am școlarizat inclusiv clase pe filiera tehnologică , în profilul Tehnic- Construcţii,instalaţii şi 

lucrări publice, specializarea Tehnician instalator pentru construcții şi profilul RESURSE NATURALE ȘI PROTEC-

ȚIA MEDIULUI - specializarea Tehnician zootehnist. 

Din anul 2012 şcolarizăm şi clase de învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în domeniile Agricultură , 

calificarea Zootehnist , Mecanică, calificarea Lăcătuş mecani prestări servicii, Construcţii şi lucrări publice-instalaţii, 

calificare Instalator Instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze. 

Școala deservește o zonă cu o suprafață de aproximativ 1256 kilometri pătrați. În prezent , în cadrul școlii 

noastre se oferă instruire la toate ciclurile de învăţare, de la învăţământul preşcolar, la cel primar, gimnazial,liceal şi 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

În ceea ce priveşte şcolarizarea la ciclul liceal, în unitatea noastră funcţionează atât filiera teoretică,cu profilele 

Realist (Științe ale naturii) și Umanist ( Filologie și Științe sociale), cât și cea tehnologică(în lichidare) în domeniul 

Resurse naturale și protecția mediului/Agricultură, specializarea Tehnician zootehnist. În ceea ce priveşte învățămân-

tul profesional de 3 ani, unitatea noastră are autorizare de funcţionare provizorie pe domeniul Mecanică, specializarea 

Lăcătuş mecanic prestări servicii/Sudor , și se află în lichidare cu clasele din domeniile Construcții, lucrări publice și 

instalații, calificarea Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze și Agricultură, specializarea Zootehnist. 

Având în vedere că este cel mai mare liceu din zonă, școala noastră recrutează elevi din întreaga regiune 

(Moșna, Grozești, Costuleni, Cozmești, Gorban, Dolhești, Prisacani), mulți dintre aceștia facând zilnic naveta cu 

microbuzele școlare sau cu alte mijloace de transport în comun pentru a putea participa la cursuri. 

 

Din activitățile noastre…. 

I.3.2.Rezultate concursuri școlare 
26 februarie 2021- Concursul de scrisori si felicitari de dragoste February’s Moonstruck, organizat de 

Biblioteca județeană Gheorghe Asachi, Iași ( Mentiuni obtinute de elevii: Rusu Melisa-Magdalena, clasa a V-a A, 

David Diana-Petronela, clasa a IX-a A si Vârvea Stelian-Marian, clasa a IX-a A), prof. Andreea Ursache.  

In cadrul aceluiași concurs, eleva Andra Zamfir din clasa a XI-a A, coordonată de prof. Simona Lebădă, a 

obținut Premiul I 

Scrierea aplicației pentru proiectul MY SCHOOL CAN BE COOL(DE-A ARHITECTURA ÎN ȘCOALA 

MEA), în vederea creării unui Espace du bien-etre și a unui Foișor de lectură în cadrul Școlii gimnaziale nr.1 Bohotin, 

prof. Coca Codrianu 

LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE, CONCURS OIF,, FEMMES FRANCOPHONES, FEMMES RE-

SILIENTES,, 2021, eleva Diana Șurpanu (XII A), prof. Coca Codrianu 

LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE, CONCURS PIJA 2021, eleva Cristina Cozma (XII A), prof. Coca 

Codrianu 

Inscrierea unei echipe de 3 elevi de la Școala gimnazială nr.1 Bohotin la Concursul BOOKMASTERS, or-

ganizat de Școala Valea Lupului Iași (concurs bazat pe lecturi de vacanță și pe crearea unui advertising pentru o carte 

la alegere , din cele 5 propuse la nivelul clasei a V a), prof. Coca Codrianu  
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I.3.3.Activități extrașcolare an școlar 2020-2021 
Activităţi desfăşurate cu prilejul ,,Zilei încrederii" în cadrul proiectului ,,Şcoala încrederii" 

Tema atelierului 
Responsabil/i 

activitate 
Data Locație 

Materiale/resurse 

necesare 

Gimnastica minții – jocuri logice și 

de atenție 

Psih Alexandra 

Largu 

Ianuarie 

2021 

Online Conexiune internet. 

Platforma Zoom 

Tradiții despre mărțișor –istorie, 

creare de mărțișoare 

Prof Irina Dră-

gan 

Februarie 

2021 

Online Conexiune internet. 

Platforma Zoom 

O planetă curată – „plantare” de ma-

teriale și observarea degradării lor 

Prof Eugen Mo-

raru 

Martie 

2021 

Curtea școlii Sapă, produse de 

plastic șibiodegrada-

bile 

Prevenția traficului de persoane Insp Camelia 

Cora 

Martie 

2021 

Lab informa-

tică 

Proiector, boxe 

Prevenția traficului de persoane Insp Camelia 

Cora 

Aprilie 

2021 

Online Conexiune internet. 

Platforma Zoom 

Ziua micului cercetaș – vânătoare 

de comori cu poze după instrucțiuni 

date 

Prof Gabriela 

Frunzete 

Mai 2021 Școală Fișe cu instrucțiuni 

Elevii au talent Enache Aurora, 

Creţu Mihaela 

Iunie 

2021 

Sala de sport Diplome,premii 

 

I.3.4.Activități educative desfășurate în anul școlar  2020-2021 
-”Ziua Mondială a Zâmbetului” - 5 Octombrie 2020  

- Crearea unui colaj de zambete ale participanților la concursul de ocupare a funcției de președinte al Consi-

liului Elevilor- afișe cu mesaje pozitive realizate online 

-”Ziua persoanelor vârstnice” -26 oct 2020 

- realizare de mesaje de susținere pentru vârstnicii de la Unitatea Medico-Sociala din Răducăneni 

- ”Seminar online interactiv ATITUDINI PRO ȘI ANTI- SOCIALE” – noiembrie 2020 Prezentarea unor in-

formații despre structura personalității și despre tipurile de comportamente sociale și antisociale. Crearea unor dis-

cursuri motivaționale de promovare a echității și a reacțiilor sociale sănătoase 

- Crearea de afișe, fluturași și insigne cu mesaje pro-sociale 

- Realizarea unui chestionar pe teme de violență, discriminare, interculturalitate.  Participanti: membrii clu-

bului de filosofie si debate D.A.R. si elevii claselor a 10 a 

-Voluntariatul intergenerational o sursa a starii de bine – noiembrie 2020 - activitate online cu scopul pro-

movării voluntariatului. Au participat reprezentanții C.E. S-a promovat voluntariatul online cu ajutorul ofertei Aso-

ciației Ajungem Mari – 2 dintre elevii noștri participând la toate etapele de selecție și instructaj 

- Participarea la seminarele Super Teach in calitate de cursant: cursul de mentalitate deschisa si cursul de 

invatare prin teatru – diseminarea informațiilor în cadrul sesiunilor online cu elevii voluntari din Consiliul Elevilor 

– noiembrie/decembrie 2020 

- Proiectul Build Solid Ground – elevii claselor 9-12 au participat la sesiuni online cu cei de la Asociatia Alaturi 

de Voi. Sesiunile au constat in prezentarea obiectivelor de dezvoltare durabilă cu socpul conștientizării, motivării și 

mobilizării tinerilor de a se implica activ în acțiuni de reducere a sărăciei și îmbunătățire a mediului de viața la nivel 

global. 

- ”Toți diferiți, toți egali – ziua internațională a Drepturilor Omului” – 10 decembrie 2020 – activitate 

desfășurată cu elevii claselor a 9 a – elevii au învățat despre istoria drepturilor omului și despre diferitele tipuri de 

drepturi și au realizat “platouri cu idei” prin care au rezumat informațiile, au adresa tîntrebari și au creat sloganuri și 

imagini suport pentru respectarea drepturilor omului la nivelul școlii și global-Activități informative desfășurate la 

orele de sociologie, filosofie 

- ”Ziua internațională a persoanelor cu handicap”- 3 decembrie 2020 - activități informative la orele de diri-

genție si- Consiliul elevilor – dezbatere online 
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-.Campania SI BATRANII SUNT AI NOSTRI - S-au realizat 50 de pachete pentru varstnici din satele Bazga, 

Raducaneni, Bohotin – cu ajutorul donațiilor obținute de la agenți economici 

- Comportamente agresive si toxice in mediul liceal – dec. 2020 – realizarea unor sesiuni de discutii despre 

agresivitate si comportamente deviante, cu participarea elevilor de la Clubul de Filosofie si Debate D.A.R. 

Pe data de 9 decembrie 2020 s-a desfasurat in format online activitatea de cerc metodic al directorilor adjuncti 

si consilieri educativi nr.7, a carei  gazde au fost elevii de la Consiliul elevilor  si consilierul educativ, prof. Aurora 

Enache, tema dezbaterii fiind :,,Valorificarea potențialului activităților educative ca modalitate complementară de 

adaptare la învățarea on-line – provocări și limite” 

29 mai 2021: Un zâmbet pentru copiii școlii din Trestiana 

Împreună cu elevi și cadre didactice de la  Liceului Teoretic Lascăr Rosetti Răducăneni am fost alături astăzi 

de copiii școlii din satul Trestiana. 

Au fost desfășurate activități de informare a copiilor în ceea ce privește comportamentul responsabil în socie-

tate și importanța respectării regulilor de igienă personală. De asemenea, au fost desfășurate activități recreative în 

aer liber.  

La final  fiecare copil a primit un cadou care conținea produse de igienă, fructe, dulciuri și sucuri. Fondurile 

pentru achiziția acestora au fost obținute prin contribuția benevolă a jandarmilor, elevilor și cadrelor didactice. 

Reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi, dupa ce au donat sange, au decis sa foloseasca tiche-

tele daruind copiilor bucurii dulci. Intalnirea, anul acesta parte a proiectului ISJ - "Scoli prietenoase in comunitati 

implicate", a stat sub semnul responsabilitatii. Reprezentantii IJJ Iasi au prezentat copiilor un material despre respon-

sabilitatile pe care le implica profesia de jandarm, dar le-au vorbit si despre responsabiltatile fata de familie, colegi, 

comunitate. Impactul prezentei jandarmilor a fost urias. Copiii au fost entuziasmati, uimiti, emotionati, tematori, 

curiosi, bucurosi...toate simultant si amestecat. O experienta pe care o vor purta cu ei mult timp. 

Elevii licelui nostru au donat si au alcatuit un kit de igiena personala: pasta de dinti, periute, sapun lichid, 

sampon. Copiii au urmarit un desen animat despre igiena dentara si au invatat de la voluntari cum se procedeaza 

corect pentru a avea dinti sanatosi. 

Cei mici ne-au surprins si au pregatit un afis cu reguli de igiena personala si poezii.  

Proiectul „Zâmbet pentru Trestiana” face parte din categoria activităților extrașcolare și urmărește sprijinirea 

elevilor, școlari și preșcolari, aflați în situații de dificultate, creșterea nivelului de implicare civică activă în domeniul 

educației și stabilirea de relații între instituții de învățământ și alte instituții cu rol decisiv în comunitate.  

 Anul acesta a fost derulata a șasea ediție a acestui proiect, care sperăm că va fi continua și în viitor. 
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Iunie 2021: "Stare de carte" este proiectul prin care liceenii de la Raducaneni, in parteneriat cu elevii clasei a 

VI a A de la Colegiul Richard Wurmbrand din Iasi, au daruit elevilor scolii Bohotin o minibiblioteca nouă. 
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22 iunie 2021: s-a desfășurat activitatea "Weekend Activ pentru copii" de către Asociația Weekend Activ în 

colaborare cu profesorii Aurora Enache, Adina Panaite, Maria Tomulescu și Iulian Vasilică 

În cadrul activității, 45 de copii de la Școala Gimnaziala Bohotin au primit un frumos cadou la încheierea 

anului școlar: o excursie la Iași. Copiii au vizitat Palatul Culturii și Bojdeuca lui Creangă, s-au jucat pe aleile parcului 

Copou și s-au amuzat împreună cu trupa de teatru de la Palatul Copiilor.  
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24 iunie 2021: Un grup de elevi de la clasa a X-a A și a XII-a C, însoțit de d-na prof. Aurora Enache și d-na 

consilier școlar Nicoleta Bujoreanu a fost în vizita la Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad". O 

experienta foarte folositoare, placuta si care merita repetata. Universitatea s-a transformat fabulos in ultimii ani. 

Campusul, amfiteatrele, laboratoarele, baza sportiva, spitalul veterinar de urgenta, dar si profesionalismul si caldura 

cu care ne-au primit gazdele noastre ne-au facut sa ne simtim intr-o institutie universitata de top. E cu adevarat o 

optiune avantajoasa pentru continuarea studiilor dupa liceu. 
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I.3.5.Oferta educațională  
Planul de școlarizare pentru anul 2019 – 2020  a fost realizat în proporție de 100%.(3 clase, din care 2 liceu și 

o clasă înv. profesional) 

 

Profil Domeniul Specializare Nr locuri Nr admiși 

Învățământ liceal 

Real  Științe ale naturii 26 29 

Uman  Științe sociale 26 29 

Învățământ profesional 

Profesional Mecanic Lăcătuș mecanic pres-

tări servicii 

24 24 

 

 

I.4. Priorităţi la nivel european si naţional 

I.4.1.Priorități la nivel european 
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul 

deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă 

şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 
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La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 martie 2010 şi 

definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi interdependente stabilite 

la nivelul statelor membre: 

 Creştere inteligentă: 

o Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare 

 

 Creştere durabilă: 

o Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi Ecologice 

 

 Creştere inclusivă 

o Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 

 

Ţinte: 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 

 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 

 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;  

o Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar 

 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a ponderii 

energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 

comparativ cu 1990 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie Strategia ”Europa 2020” 

 

La nivel european, îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare 

profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a 

elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice trebuie să reprezinte, în viziunea Comisiei Europene, priorităţi avute în 

vedere de SM în vederea atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste 

obiective, la nivel european, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% şi creşterea 

ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 40%. 

Analiza sistemului de învăţământ românesc relevă faptul că încă nu este încurajată participarea tinerilor la o 

formă de educaţie, România situându-se pe unul dintre ultimele locuri în Europa în privinţa participării la o formă de 

educaţie a tinerilor de 15-24 de ani. În România doar 54,8%dintre femei şi 48,8% dintre bărbaţi participă la o formă 

de învăţământ (faţă de 73,1% dintre femei şi 66,1% dintre bărbaţi în Lituania şi 72,0% dintre femei şi 68,1% dintre 

bărbaţi în Polonia). Este prea puţin valorificată şi educaţia timpurie, adică acele activităţi educative pentru copiii din 

grupa de vârstă 0-6/7 ani care favorizează valorificarea optimă a oportunităţilor de învăţare de mai târziu. Un alt 

aspect sensibil este supraîncărcarea curriculumului, rigiditatea saridicată şi relevanţa scăzută pentru viaţa de adult şi 

pentru piaţa muncii, oferta de informaţii prevalând în faţa formării de competenţe. De asemenea, se constată centra-

lizarea sistemului de învăţământ preuniversitar, lipsa transparenţei finanţării şi rata foarte redusă de participare la 

educaţia pe tot parcursul vieţii (o participare de 1,5% faţă de 9,3% media UE53). 

Mediul universitar românesc se caracterizează printr-o diferenţiere excesivă a specializărilor universitare şi o 

dispersie a resurselor (umane, materiale, financiare) şi nu dispune de niciun set de indicatori de referinţă care să-i 

măsoare eficienţa şi calitatea. 

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale ale societăţii cu-

noaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul României a promovat Legea Edu-

caţiei Naţionale. În elaborarea legii, în afara documentelor politice şi de expertiză naţionale, pentru întocmirea so-

luţiilor legislative propuse au fost consultate şi analizate comparativ legislaţiile altor state. S-a acordat o atenţie deo-

sebită tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie dar nu şi sufi-

cientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. Demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni 

administrative şi alocări financiare corespunzătoare.  
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Programul Naţional de Reformă (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de 

dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), având ca priorităţi realizarea 

unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, pro-

ductivitate şi de coeziune socială 

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează printre altele revalo-

rizarea învăţământului profesional şi tehnic. 

Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii unei califi-

cări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postli-

ceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. între învăţământul liceal tehnologic şi cel postli-

ceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care 

întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespun-

zătoare Cadrului Naţional al Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat. 

 

I.4.2.Contextul național 
 

1.Priorităţi strategice M.E.N. 

 Asigurarea transparenței în Educație și Cercetare 

– crearea unui mecanism integrat de asigurare a transparenței în educație și cercetare 

– clarificarea cadrului normativ și instituțional în domeniul educației și cercetării 

– corelarea sistemelor informatice existente in instituțiile din educație și cercetare 

– creșterea accesibilității publice a datelor privind instituțiile și activitățile din educație și cercetare: 

 Reglementarea și implementarea la scară națională a învățământului profesional dual 

– definirea contractului de formare profesională în sistem dual de către MENCS în colaborare cu companiile 

care finanțează acum acest tip de școală profesională 

– adaptarea planului cadru și a curriculei la nevoile pieței forței de muncă în colaborare cu mediul privat cu 

accent pe partea practică 

– asigurarea coordonării între mediul privat și unitățile de învățământ 

 Îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior, la cel terțiar. Acces și Echitate 

– creșterea gradului de absolvire a primului an de învățământ superior inclusiv prin proiectul ROSE al Minis-

terului Educației în parteneriat cu Banca Mondială (împrumut). Susținerea a 300 de licee cu granturi de la nivel 

național 

– măsuri care vor viza licee din învățământul de stat, care au în prezent o rată scăzută de absolvire a școlii sau 

de promovare a examenului de bacalaureat 

– măsuri care vor viza universitățile din sistemul de stat 

 Dezvoltarea Învățământului Preuniversitar 

– analiza situaţiei din învăţământul special (în colaborare cu Autoritatea pentru Protecţia Copilului) şi stabilirea 

unui plan de măsuri de remediere a problemelor educaţionale şi sociale ale copiilor incluşi în centre de plasament 

– racordarea planurilor cadru și a curriculei pentru gimnaziu la nevoile societății. Dezbatere publică a planuri-

lor cadru pentru clasele V-VIII dezvoltarea curriculei dezbaterea conținutului curicular inclusiv prin intermediul unor 

evenimente regionale cu cadre didactice și elevi și lansarea licitiatiilor pentru manualelor 

– lansarea unui proiect strategic privind reforma curriculară (7 ani). Proiectul va crește capacitatea ministerului 

de a evalua periodic curricula și manualele școlare în vederea includerii abordărilor inovative din domeniu 

– asigurarea unui cadru transparent și intransigent pentru desfășurarea în bune condiții a examenelor naționale 

– adoptarea de urgenţă a Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2015 -2020 

 

Resurse umane 

 Îmbunătățirea Managementului Școlar: 

– adoptarea unei metodologii privind organizarea alegerilor pentru directorii de școli care să asigure transpa-

rența procesului de alegere în vederea restabilirii încrederii în managementul școlilor 

– organizarea concursurilor pentru directorii de scoli 
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– finalizarea concursurilor pentru inspectori generali și inspectori generali adjuncti 

 Dezvoltarea Carierei Didactice: 

Lansarea unui proiect strategic din fonduri europene în vederea operaționalizării masterului didactic/educați-

onal și formarea profesională continuă 

 

Resurse financiare 

 Finanțarea prioritară a infrastucturii școlare 

-realizarea în regim de urgenţă cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale a Strategiei pentru moderniza-

rea infrastructurii educaţionale în vederea prioritizării investițiilor în infrastructura școlară, inclusiv în ceea ce pri-

vește utilizarea fondurilor din Programul Operațional Regional (POR) 

-reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii unităților școlare: 234 unități de invățământ preuniversitar de stat din 

care 174 grădinițe și 67 școli: 90 milioane lei 

 

2.Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014- 2020 are următoarele 

obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, 

având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi 

formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014. 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională, 

având ca ținte strategice:  

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% 

în 2020, față de 49,8% în 2014;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de 

la 1,5% în 2014. 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:  

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în 

2020, de la 4,2% în 2014 ;  

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalau-

reat la 60% în 2020, de la 45% în 2014;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la 

1,5% în 2014. 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării 

profesionale, având ca ținte strategice:  

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltare a spiritului antreprenorial 

la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;  

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

2.800 în 2014. 

Obiectivul naţional al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă este dezvoltarea capitalului uman şi 

creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea opor-

tunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţăa muncii modernă, flexibilă şi incluzivă a 1, 65milioane per-

soane. 

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează următoarele schimbări 

pentru învăţăntul preuniversitar:  

 Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European al 

Calificărilor;  

 Modernizarea şi descongestionarea curriculumului;  

 Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor;  

 Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem;  

 Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate;  

 Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic;  

 Reformarea politicilor în domeniul resursei umane;  
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 Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii.  

 

I.5.Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local  
 

I.5.1. Contextul regional 
 Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul numărului 

de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în raport cu nivelul de dezvoltare. 

Strategia Regională Nord-Est își propune ca Viziune: „În anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai 

atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!”  

Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, favorabil 

creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față 

de celelalte regiuni ale României;  

Ținta propusa anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe cap de locuitor la nivel 

regional, va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel național și 37% din valoarea indicatorului la nivel 

comunitar. 

 

I.5.2. Contextul local 
 

Conform indicaţiilor PRAI şi PLAI planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei si pro-

porţional cu nevoile pieţei muncii ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, importanţa 

construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

Adaptările structurale din economia regională şi locală presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţio-

nală sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 

 

a.Domenii prioritare ale Inspectoratului Școlar. Strategii de dezvoltare 

 Îmbunătățirea frecvenței elevilor din mediul rural și urban; reducerea abandonului școlar; 

 Implementarea unui proces didactic modern şi eficient, reflectat în progres şcolar şi în procentaje ridicate de 

promovabilitate la examenele naţionale (evaluare clasele II/IV/VI, evaluare națională la clasa a VIII-a, bacalau-

reat);  

 Organizarea în cele mai bune condiții a examenelor naționale, a concursurilor naționale/regionale/județene; 

 Monitorizarea prin inspecție a procesului de predare-învățare trebuie să articuleze ceea ce dorim să dezvoltăm: 

pregătirea temeinică a tuturor elevilor prin raportare la programa școlară; 

 Susținerea și monitorizarea activităților de dezvoltare personală ale elevilor; întărirea rolului activităților de tip 

nonformal (Școala Altfel); 

 Promovarea unor manifestări de dialog educațional prin intermediul unor conferințe, dezbateri, cu invitați 

și consultanți din mediul academic; 

 Reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar prin planuri comune de acţiune ale I.S.J Iaşi cu partene-

rii săi consacrați: I.P.J. Iaşi, Serviciul Rutier, cu I.S.U. Iaşi şi cu Agenţia Naţională împotriva Traficului de Per-

soane privind siguranța elevilor şi măsurile de prevenţie; 

 Formarea și activarea unui corp de experți în evaluare, cadre didactice care vor fi selectate cu prioritate 

pentru activitatea de evaluare a lucrărilor scrise (examene naționale, definitivat, titularizare); 

 Formarea și activarea unui grup de mentori care să asigure consilierea și îndrumarea colegilor debutanți în 

activitatea didactică; 

 

b.Direcţiile de Acţiune ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi pentru anul şcolar 2021 - 2022 

I.   Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

II.  Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

III.   Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 
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IV.   Dezvoltarea  autonomiei  unităţilor  de  învăţământ prin responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali 

V.  Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 

VI.  Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

VIII.  Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

Implicații pentru IPT: 

- Adaptarea Planurilor de învăţământ la scăderea populaţiei şcolare 

- Utilizarea eficienta a infrastructurii prin abordarea diversificata a formelor alternative de învăţământ ex: seral, 

frecventa redusa, Formare Profesionala Continua , dezvoltarea centrelor de evaluare a competentelor dobândite în 

contexte informale, programe tip “A doua șansă”, “ Școala de vară” 

- Dezvoltarea unei Oferte de formare profesionala în dialog cu beneficiarii pentru a răspunde cerințelor actuale 

ale locurilor de muncă 

- Dezvoltarea de calificări ce generează locuri de munca 

Adaptarea la standardele UE pentru protecția mediului conduce la o nevoie în creștere de personal specializat 

dar şi de dezvoltare a unor competențe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de specialitate. 

Domeniul agricultură-înregistrează un șomaj ridicat, explicația poate fi datorata lipsei de investiții în acest 

domeniu, gradului înalt de tehnologizare care a dus la scăderea numărului de locuri de munca, lipsa de motivație în 

salarizare, condițiile/programul specific locurilor de munca din acest sector dar și mentalitatea si concepțiile privind 

munca în rural. 

Domeniul comerț – numărul de locuri de muncă vacante este superior șomajului înregistrat și numărului de 

absolvenți, domeniul este activ și în trend ascendent mai ales prin înființarea marilor centre comerciale și supermar-

keturi 

Domeniul industrie alimentară înregistrează un număr de locuri vacante ce depășește șomajul înregistrat, alt 

domeniu activ cu absorbție pe piața forței de muncă. 

Domeniul turism numărul de locuri de muncă vacante depășește numărul absolvenților, se înregistrează si 

șomaj dar este un domeniu activ care oferă flexibilitate pe piața UE. 

 

 

Partea a II-a – Analiza nevoilor 

II.1. Analiza mediului extern 
 

II.1.1 Aspecte demografice 
a.Date demografice la nivel zonal 

Principalele concluzii din analiza demografică 

La nivelul regiunii Nord – Est se constată că: 

 Populația este predominat rurală, de 58,37 % și se observă o migrație a celor din mediul rural în stră-

inătate; 

 Populația cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani înregistrează o scădere în intervalul 2008 - 2015 de 1,30%; 

 Cea mai mare partea a persoanelor se găsește în mediul rural; 63,6%,din grupa de vârstă 10-14 ani  și  

64,8% din grupa de vârstă 15-19 ani ; 

 Cel mai mare procent de populație analfabetă din regiunea Nord-Est este de etnie romă. 

Din analiza demografică rezultă următoarele prognoze la orizontul 2060:  
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 în perspectiva 2060 se remarcă o scăderea accentuată a grupelor de vârstă preşcolară (de 3-6 ani) şi 

cea şcolară (de 7-14 ani şi 15-24 ani); 

 cea mai semnificativă reducere va fi la populația de vârstă preșcolară, în varianta cu migrație externă, 

unde se anticipează un minus de 52,5%; 

 pe celelalte segmente de vârstă sunt de asemenea pierderi importante, în jurul valorii de 49%. 

Pentru județul Iași prognoza realizată indică o scădere a populației preșcolare și școlare de cca. 9,2% până în 

anul 2030 și cu 34,5% până în 2060, respectiv o scădere valorică de aproximativ 18000 persoane pentru 2030 și 

67500 de persoane până în 2060. 

Rata de substituire este supraunitarǎ (1.03), ceea ce indicǎ pentru perioada urmǎtoare, o presiune crescutǎ pe 

piaţa muncii a tinerilor absolvenţi. Totuşi e posibil ca această presiune să fie ceva mai redusă, având în vedere tendinţa 

tinerilor de a-şi căuta ocupaţii în afara graniţelor ţării, tendințe care se mențin și în continuare. 

 

Implicaţii pentru IPT 

- fenomenul de ruralizare va avea impact în sistemul de educație și formare profesională, propunerile de plan 

de școlarizare trebuie să includă în analiza și distribuția rețelei aspectele demografice, constatate și menționate; 

- în situația prognozată a scăderii demografice, se recomandă analiza resurselor – spațiilor școlare - în vederea 

utilizării lor ca exemplu - FPC, alte forme și alternative; 

- sistemul educativ necesită măsuri remediale care să susțină educația și formarea în rândul persoanelor din 

grupuri dezavantajate, în sprijinul incluziunii sociale și dezvoltarea conștiinței privind contribuția individuală la sus-

ținerea societății în procesul de integrare în societate; 

- sunt necesare analize și măsuri privind cauzele migrației; 

- diferenţa mare dintre veniturile obţinute de o persoană într-o ţară dezvoltată şi una la fel de bine pregătită 

într-o ţară subdezvoltată sau în curs de dezvoltare; 

- conjuncturile interne, economice, sociale şi politice din interiorul unui stat; 

- nivelul de trai, problema financiară; 

- criza economică mondială şi implicaţiile pieţelor locurilor de muncă, apariţia - dispariţia industriilor. 

 

b. Analiza populaţiei şcolare pe nivele de educaţie și medii de rezidenţă 

În intervalul 2010-2018 numărul elevilor cuprinși în învățământul gimnazial în județul Iași, a scăzut cu 14,15% 

în 2018, față de anul 2010; 

În ce privește mediul de rezidență al elevilor de gimnaziu pentru judeţul Iaşi, se constată că în anul 2018, 

numărul elevilor din mediul rural a scăzut comparativ cu mediul urban, care este într-o creștere continuă, începând 

cu anul școlar 2014-2015; 

Din analiza evoluției numărului de elevi înscriși la învățământul liceal la nivelul judeţului Iaşi între anii 2010 

– 2018, se constată că a avut loc o creștere în anul școlar 2011-2012, generată de desființarea formei de învățământ 

SAM, perioadă ce a fost urmată de o scădere continuă până în anul școlar 2018-2019; 
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Din datele privind mediul de rezidență al elevilor din învățământul liceal, pentru judeţul Iaşi, arată că în anul 

2018-2019 cele mai multe persoane provin din mediul urban, 94,8%. 

Învățământul profesional s-a dezvoltat odată cu înființarea școlii profesionale de 3 ani, având un punct culmi-

nant în anul școlar 2017-2018; 

Evoluția ponderii elevilor din învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional, înscriși în intervalul 

2010-2018 a înregistrat la nivelul judeţului Iaşi o scădere de aproximativ 3%, în anul școlar 2013-2014, apoi o ușoară 

creștere până în anul școlar 2018-2019; 

Ponderea elevilor în înscriși învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional, în județul Iași, în 2016-

2017, din mediul rural este de 21% ; 

Analizând ponderea numărului de elevi înscriși pe profile la nivel județean în clasa a IX-a, cel mai solicitat 

profil este profilul Tehnic - 49%, urmat de profilul Servicii - 37 %, respectiv profilul Resurse naturale și protecția 

mediului - 14%. 

 

II.1.2. Profilul economic 
a.Mediul economic zonal 

Principalele concluzii din analiza mediului economic 

 Sectoarele cele mai active din regiunea Nord-Est sunt în ordine descrescătoare: comerț, industrie pre-

lucrătoare, construcții, hoteluri și restaurante, agricultură 

 Personalul din unitățile locale active, în regiunea Nord-Est, se situează pe penultimul loc cu un procent 

de 9,9% 

Implicații pentru IPT  

Corelarea ofertei, din planul de școlarizare, cu ponderile sectoarelor economice și contribuțiile acestora la PIB, 

la VAB, cu respectarea specificității mediului economic pentru fiecare județ din regiune. 

Consolidarea pregătirii profesionale, în condiții cât mai reale, prin efectuarea stagiilor de instruire practica la 

agenții economici, prin sistemul de învățământ dual, sau stagii de practică la întreprinderi.  

Realizarea CDL în parteneriat cu agenții economici sau cu asociații ale acestora. 

 

b.Mediul economic județean 

Concluzii din analiza mediului economic a județului Iași 

Cele mai importante sectoare industriale ale judeţului sunt industria construcţiilor de maşini, industria, alimen-

tară, farmaceutică, metalurgică, textilă, producerea și furnizarea de energie electrică, gaze, apă caldă. 

În agricultură se pune accent pe investiţiile în exploataţii agricole care să mărească gradul de mecanizare şi să 

crească productivitatea. 

 

Implicaţii pentru IPT : 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale, la nivel regional să fie cuprinsă între 50-60% 

pentru filiera tehnologica,repartizată astfel:  

 Resurse naturale și protecția mediului -22%  

 Industrie/profil Tehnic -49%  

 Servicii -29% din care:  

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

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

 

II.1.3. Piața muncii 
Situația pe piața muncii din județul Iași 

 Rata șomajului în județul Iași a avut un trend descendent, prognozat de altfel încă  de la începutul 

anului 2018 de către SPO (4,02% - 3,05%) şi estimăm o polarizare a  acesteia în jurul valorii de 3% în 

2019. 



 
18 

 

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

segmentul persoanelor care au absolvit 8 clase (34%) 

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

aproximativ 85% din totalul șomerilor. 

 

Tendințe ale ocupării forței de muncă 

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

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

un număr de 12.715 locuri de muncă vacante, în uşoară scădere comparativ cu anul 2019 (17.271). 

 

Domeniul de activitate 

Nu-

măr locuri 

de muncă 

% 

Servicii 4621 36,34% 

Confecţii 583 4,59% 

Construcţii 3569 28,07% 

Industrie 1897 14,92% 

Agricultură 295 2,32% 

Sănătate şi asistenţă socială 382 3,00% 

Alte domenii  1368 10,76% 

 

 

Implicaţii pentru ÎPT: 

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

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

continuă; 

 Dobândirea   de   competenţe   prin   asigurarea   instruirii   practice   la   agenţii economici;  

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

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

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

 Îmbunătăţirea   accesului   şi   participării   la   educaţie   şi   formare   profesională,   a persoanelor   

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

riscului de excluziune socială (în special minoritatea rromă, tinerii care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copi-

lului,   populaţia   cu   venituri   scăzute,   persoane   cu   cerinţe   educaţionale speciale, populaţia din mediul rural, 

etc.); 

 Oferirea   de   alternative   prin   forme   de   învăţare   (a   doua   şansă,   dual,   seral, frecvenţă redusă, 

învăţarea la distanţă); 

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

forţei de muncă 

II.1..4 Concluzii generale reliefate din analizele incluse în PRAI şi PLAI  
 

a.Principalele concluzii din analiza învățământului profesional și tehnic județean 

Concluzii  
 

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT 

Desprinse din analiza indicatorilor de context  

Desprinse din contex-

tul european de politici 

în educaţie şi formare 

profesională 

Măsuri adecvate vizând: creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor, dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale, creşterea adaptabilităţii forţei de  muncă  şi  promovarea  

şanselor  egale  pentru  participare  la  piaţa muncii. 
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Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru 

planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, 

oportunităţi de angajare). 

Creşterea  atractivităţii  ofertei  şi  calităţii  programelor  de  formare profesională 

Desprinse din asuma-

rea contribuţiei ÎPT 

pentru îndeplinirea ce-

lor 3 priorităţi din 

Strategia Europa 2020 

pentru creştere inteli-

gentă, durabilă şi in-

clusivă 

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin im-

plicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională. 

Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul profesional, liceal şi prin for-

marea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor necesare 

integrării pe piaţa muncii/continuării studiilor. 

Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure compe-

tenţe-cheie şi excelenţă. 

Desprinse din contex-

tul educaţional 

 

Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) și a școlii profesio-

nale. 

Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversi-

ficarea programelor în domeniu 

Desprinse din contex-

tul demografic 

Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie să ţină cont de 

implicaţiile severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel 

cu fenomenul de îmbătrânire demografică. 

Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin creşterea ratei de cuprindere, 

prevenirea abandonului şi oferte de formare profesională pentru adulţi. 

Desprinse din analiza indicatorilor de intrare 

Cheltuieli publice/elev 

 

Pentru a sprijini dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional este necesară creşterea 

preocupării unităţilor de învăţământ de diversificare a surselor de finanţare prin atragerea 

de resurse extrabugetare, prin desfăşurarea de activităţi de atragere de fonduri de la nivel 

comunitar, prin proiecte de parteneriat cu agenţii economici şi prin accesarea fondurilor 

structurale care să contribuie la creşterea calităţii procesului educaţional. 

Dezvoltarea unui model de finanţare a educaţiei bazat pe o combinaţie de fonduri 

publice şi private. 

Raportul număr 

elevi/număr norme di-

dactice 

 

Nivelul încadrării cu personal la unele specializări este în general prea ridicat, iar raportul 

elev profesor în scădere. Numărul elevilor va continua să scadă, dar este probabil ca 

scăderea să difere semnificativ în funcţie de nivelul de învăţământ/specializare. Pentru a 

realiza o eficienţă sporită a actului educaţional este necesară organizarea unităţilor de 

învăţământ pe verticală şi nu pe orizontală , reorganizarea reţelei şcolare în scopul eli-

minării claselor cu efective mici, precum şi a claselor cu predare simultană şi reducerea 

numărului de clase cu efective mici de elevi, în special la învăţământul profesional și 

tehnic, prin comasarea claselor de acelaşi profil/specializare/calificare profesională în 

cadrul aceleiaşi unităţi şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi 

localitate. 

Resurse umane din ÎPT 

 

Pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate măsuri în 

ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii 

şi schimbările organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie avute în ve-

dere şi competenţele metodice şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

Introducerea unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în sistem, 

autonomie instituţională completă în definirea normei didactice şi de cercetare, 

facilitarea şi impulsionarea procesului de perfecţionare de a lungul carierei profesionale. 

Elaborarea unui program la nivel naţional care să in cludă măsuri la toate nivelurile : 

administrativ managerial, al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al con-

diţiilor şi relaţiilor de muncă, al profesionalizării carierei didactice. 

Resurse materiale şi 

condiţii de învăţare 

 

Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se impune modernizarea 

infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare 

şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). De asemenea, este necesară identifica-

rea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor şi elabo-

rarea de noi programe de re abilitare şi modernizare a infrastructurii şi de programe de 

dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. Sunt necesare investiţii 

în resurse materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate centre comunitare 

de învăţare. 
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Desprinse din analiza indicatorilor de proces 

Mecanisme decizio-

nale şi descentralizarea 

funcţională în IPT 

 

Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor locale 

deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine 

pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în sis-

temul descentralizat. 

Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de des-

centralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al re-

surselor umane, precum şi de managementul financiar. 

Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la 

nivel local şi regional, precum şi identificarea un or soluţii de susţinere a activităţii aces-

tor structuri. 

Serviciile de orientare 

şi consiliere 

 

Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi orientare, integrat şi 

corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de învăţare de toate vâ rstele şi din toate 

mediile şi creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 

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

consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregă-

tire. 

Desprinse din analiza indicatorilor de ieșire 

Rata netă de cuprindere 

în educaţie 

Gradul de cuprindere 

în educaţie 

 

Măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din grupele de vârstă 15-18, 19-

23 şi cei proveniţi din mediul rural. 

Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere pentru 

categoriile expuse riscului 

Ratele de tranziţie în 

învăţământul liceal şi 

profesional 

 

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate pentru 

toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii dezavanta-

jate 

Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare 

( rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%, respectiv rata de absolvire a 

învăţământului secundar să fie de cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani ). 

Abandonul şcolar 

 

Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care care să permită participarea gru-

purilor vulnerabile la educaţie şi formare. 

Programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în mediul rural, 

comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei, etc 

Rata de părăsire timpu-

rie a sistemului de edu-

caţie 

 

Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor faci-

lităţi de menţinere în sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi din 

mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul 

educaţional. 

Nivelul competenţelor 

cheie 

 

Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată pe unităţi de compe-

tenţă. 

Adoptarea unei centrări pe beneficiarul învăţării în conceperea programelor de educaţie 

şi formare. 

Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă a tuturor proceselor de 

învăţare. 

Ameliorarea proceselor de predare învăţare prin redefinirea standardelor educaţionale şi 

promovarea instruiri i centrate pe elev. 

Rata de participare în 

formarea continuă a 

populaţiei adulte ( 25 – 

64 ani) 

Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de a doua şanse la educaţie, 

a educaţiei de bază a adulţilor. 

Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi. 

Desprinse din analiza indicatorilor de impact 

Rata şomajului tineri-

lor din grupa de vîrstă 

15 – 24 de ani 

 

Ponderea şomerilor ti-

neri în numărul total al-

șomerilor 

Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţa muncii.  

Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor 

prin:  

 colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea compatibilizării bazelor de date din şomaj 

cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională.  

 realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - ISJ pentru monitorizarea inserţiei ab-

solvenţilor  
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Şomajul de lungă du-

rată 

 

Rata de inserţie a ab-

solvenţilor la la 6,12 şi 

36 luni de la absolvire, 

pe niveluri de educaţie 

şi domenii/profiluri de 

domenii/profiluri de 

formare profesională 

 monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul AJOFM - ISJ  

 

Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia profesională, 

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

de educaţie şi formare profesională:  

 sondaje proprii efectuate direct de către şcoli  

 sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel local / regional prin intermediul 

unor organizaţii / instituţii specializate 

Desprinse din analiza ofertei ÎPT 

Structura ofertei pe do-

menii de formare pro-

fesională, profiluri şi 

calificări 

Evoluţia planurilor de 

şcolarizare  

Analiza ofertei curente 

Ţinte pe termen mediu 

pe domenii de pregătire 

Oferta şcolilor din ÎPT 

pentru formarea 

adulţilor 

Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de educaţie şi formare , pentru 

a asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate sporită. 

Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu. 

Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care 

poate opta elevul în zonă. 

Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi ca-

lităţii serviciilor. 

 

b.Rezumatul principalelor concluzii și obiectivele dezvoltării  învățământului profesional și tehnic  

 

Principalele concluzii şi recomandări pentru sistemul de educaţie şi formare profesională sunt precizate la 

sfârşitul fiecărui capitol din PLAI și PRAI, în scopul îmbunătățirii  planului de acţiune propus pentru următoarea 

perioadă.  

În urma analizelor din PLAI au fost formulate concluzii şi recomandări după cum urmează:  

 Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15 – 64 ani, concomitent cu creşterea 

numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 65 ani, arată pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără, dar şi 

necesitatea de personal calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei 

educaţionale.  

 Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor fi ţinând cont de 

rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, populaţia viitoare preponderent feminină în 

anumite zone, educaţie multiculturală, creşterea accesului pentru grupurile etnice dezavantajate. Evoluţiile demogra-

fice scot în evidenţă necesitatea implicării educaţiei iniţiale şi educaţiei continue, în dobândirea de noi competenţe: 

mediu, calitate, comunicare, managementul riscului, conducerea afacerilor, pentru asigurarea competitivităţii şi pre-

gătirea grupei de vârsta mijlocie pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. Vor fi luate în 

considerare şi fenomenele de migraţie externă.  

 Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, competente tehnice 

generale, solide; realizarea de parteneriatelor şcoală operator economic şi realizarea de CDL conform cerinţelor 

agenţilor economici.  

Referitor la cererea de pe piaţa muncii au fost formulate următoarele concluzii si recomandări:  

 Domeniul care se regăseşte în majoritatea judeţelor regiunii este domeniul serviciilor şi construcţiile. Ra-

portul cerere-ofertã pe domenii de activitate este negativ.  

 Prognozele pe termen mediu sugerează că cererea potenţială pe profesii, va fi orientată spre:  

- lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi;  

- meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii artizanale, reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor;  

- muncitori operativi la instalaţii şi maşini, asamblori maşini, echipamente şi alte produse.  

 Sunt sugerate tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură, administraţie publică 

şi apărare, precum şi în învăţământ.  
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 Proiecţia cererii pieţei muncii pe ocupaţii relevă o descreştere în rândul muncitorilor necalificaţi din toate 

domeniile şi a agricultorilor. Pentru aceştia se recomandă o menţinere în sistemul de pregãtire cât mai mult astfel 

încât să obţinã calificări de nivele cât mai ridicate crescându-le astfel şansele de ocupare pe piaţa muncii.  

 Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor locale, deoarece fără o 

pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine pregătite pentru problematica educaţională, 

nu putem vorbi de o bună funcţionare în sistemul descentralizat. 

 Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de descentralizare, cu stabi-

lirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al resurselor umane, precum şi de managementul finan-

ciar. 

 Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la nivel local şi regional, 

precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri. 

 

 

II.2. Analiza mediului intern 
Analiza mediului intern se axează pe următoarele domenii: 

• Predarea şi învăţarea 

• Materiale şi resurse didactice 

• Rezultatele elevilor 

• Consilierea şi orientarea oferită elevilor 

• Calificări şi curriculum 

• Resursele fizice şi umane 

• Parteneriate şi colaborare 

II.2.1.Rezultatele învățării 
 

Situația la învățătură 

NIVEL 

Elevi ra-

masi la 

sfarsitul 

semestru-

lui II 

Elevi ramasi fără 

nescolari-

zați/abandon/de-

cese/retrageri 

Total 

promo-

vati 

% pro-

movab 

TOTAL PROMOVATI PE 

MEDII  SAU CALIFICA-

TIVE 
Repetenți 

PROM   

5 - 6,99 /  

S 

PROM 

7- 8,99 

/ B 

PROM    

9 -10 / 

FB 

Primar 283 275 260 94,55 62 91 107 15 

Gimnazial 340 334 312 93,41 39 161 112 22 

Liceu teoretic 272 270 266 98,52 8 92 166 4 

Liceu tehnologic 19 19 19 100,00 1 16 2 0 

 Profesională 78 75 73 97,33 18 51 4 2 

TOTAL LICEU 992 973 930 95,58 128 411 391 43 
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II.2.2.Situația disciplinară 

Nivel 
Existenți la 

sf. sem în 

evidențe 

Elevi cu 

abateri 

discipli-

nare 

Exma-

tricu-

lati 

pentru 

absente 

Numarul de note scazute la purtare Numar absente 

Note intre 

9.99 si 7 

Note sub 

7 pentru 

absente 

Note sub 

7 pentru 

alte mo-

tive 

Total ab-

sente 

Absente 

nemotivate 
Abs/elev 

Primar 275 0 0 11 10 0 6.964 5.825 21,18 

Gimnazial 340 13 0 48 32 0 14.766 10.377 32,74 

Liceu teoretic 272 22 4 28 4 1 6.733 3.125 11,49 

Liceu tehnologic 19 1 0 1 0 0 603 188 9,89 

Profesională 78 4 0 32 7 0 5.823 3.454 44,28 

TOTAL 984 40 4 120 53 1 34.889 22.969 23,34 
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II.2.3.Analiză comparativă 
a.Promovabilitate 

An școlar Nivel 

Ramasi la 

sfarsitul anu-

lui 
Promovați 

Procent promo-

vabilitate 
Repetenți 

2017 - 2018 

Primar  358 347 96,93 8 

Gimnazial 342 322 94,15 12 

Liceu teoretic 312 279 89,42 3 

Liceu tehnologic 95 84 88,42 0 

 Profesională  60 55 91,67 0 

Total 1167 1087 93,14 23 

2018 - 2019 

Primar  313 302 96,49 11 

Gimnazial 323 315 97,52 8 

Liceu teoretic 323 317 98,14 6 

Liceu tehnologic 53 53 100 0 

 Profesională  61 61 100 0 

Total 1073 1048 97,67 25 

2019 - 2020 

Primar  281 272 96,80 3 

Gimnazial 348 329 94,54 3 

Liceu teoretic 302 297 98,34 3 

Liceu tehnologic 37 37 100,00 0 

 Profesională  75 71 94,67 0 

Total 1043 1006 96,45 9 

2020 – 2021  

Primar  283 260 94,55 15 

Gimnazial 340 312 93,41 22 

Liceu teoretic 272 266 98,52 4 

Liceu tehnologic 19 19 100,00 0 

 Profesională  78 73 97,33 2 

Total 992 930 95,58 43 
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An școlar Nivel Promovați 

TOTAL PROMOVATI PE MEDII  SAU CALIFICATIVE 

Promovați   5 - 6,99 

/  S 

Promovați   7- 8,99 

/ B 

Promovați   9 -10 / 

FB 

2017 - 2018 

Primar  347 89 133 125 

Gimnazial 322 105 160 127 

Liceu teoretic 279 5 181 93 

Liceu tehnologic 84 21 62 1 

 Profesională  55 33 22 0 

Total 1087 253 558 346 

2018 - 2019 

Primar  302 65 132 105 

Gimnazial 315 73 160 82 

Liceu teoretic 317 31 180 106 

Liceu tehnologic 53 9 43 1 

 Profesională  61 37 24 0 

Total 1048 215 539 294 

2019 - 2020 

Primar  272 47 95 130 

Gimnazial 329 54 180 109 

Liceu teoretic 297 7 152 138 

Liceu tehnologic 37 0 35 2 

 Profesională  71 25 45 1 

Total 1006 133 507 380 



 
26 

 

2020 – 2021  

Primar  260 62 91 107 

Gimnazial 312 39 161 112 

Liceu teoretic 266 8 92 166 

Liceu tehnologic 19 1 16 2 

 Profesională  73 18 51 4 

Total 930 128 411 391 

 

 
 

 

b.Participare la lecții 

An școlar Nivel 

Ramasi la 

sfarsitul anu-

lui 

Total ab-

sente 

Absente nemo-

tivate 
Abs/elev 

2017 - 2018 

Primar  358 2.887 1.847 7,93 

Gimnazial 342 8.098 4.642 16,58 

Liceu teoretic 312 11.029 4.900 15,71 

Liceu tehnologic 95 6.180 3.605 37,95 

 Profesională  60 34.595 4.123 68,72 

Total 1167 62.789 19.117 16,38 

2018 - 2019 

Primar  313 6.061 4.453 14,23 

Gimnazial 323 11.829 7.317 22,65 

Liceu teoretic 323 11.151 4.582 14,19 

Liceu tehnologic 53 4.262 1.688 31,85 

 Profesională  61 5.525 3.760 61,64 

Total 1073 38.828 21.800 20,31 

2019 - 2020 

Primar  281 4099 3287 11,45 

Gimnazial 348 12524 8298 24,99 

Liceu teoretic 302 9530 3091 10,20 

Liceu tehnologic 37 2606 841 19,11 

 Profesională  75 4140 1917 25,22 

Total 1043 32.899 17.434 16,71 

2020 - 2021 

Primar  283 6.964 5.825 21,18 

Gimnazial 340 14.766 10.377 32,74 

Liceu teoretic 272 6.733 3.125 11,49 

Liceu tehnologic 19 603 188 9,89 

 Profesională  78 5.823 3.454 44,28 

Total 992 34.889 22.969 23,34 
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c.Situație disciplinară 

An școlar Nivel 

Ramasi la 

sfarsitul anu-

lui 

Exmatriculati 

pentru ab-

sente 

Numarul de note scazute la purtare 

Note între 9.99 

si 7 

Note sub 7 pen-

tru absente 

Note sub 7 pen-

tru alte motive 

2017 - 2018 

Primar  358  11 1  

Gimnazial 342  49 9 7 

Liceu teoretic 312 2 52 5 3 

Liceu tehnologic 95  24 11  

 Profesională  60 3 27 7  

Total 1167 5 163 33 10 

2018 - 2019 

Primar  313   10 5   

Gimnazial 323   64 25 1 

Liceu teoretic 323 3 58 5 2 

Liceu tehnologic 53   12     

 Profesională  61   21 28 1 

Total 1073 3 165 63 4 

2019 - 2020 

Primar  281  8 6  

Gimnazial 348  35 16 5 

Liceu teoretic 302  27 4  

Liceu tehnologic 37 3 7   

 Profesională  75 4 8   

Total 1043 7 85 26 5 

2020 - 2021 

Primar  283 0 11 10 0 

Gimnazial 340 0 48 32 0 

Liceu teoretic 272 4 28 4 1 

Liceu tehnologic 19 0 1 0 0 

 Profesională  78 0 32 7 0 

Total 992 4 120 53 1 
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II.2.4.Predarea – învățarea 
În cadrul asistențelor la lecții a fost monitorizat modul de desfășurare a procesului de instruire şi educare a 

elevilor și aplicarea metodelor interactive şi centrate pe elevi în predare/învăţare/evaluare. Ca urmare a asistențelor 

la lecții au fost identificate: 

Aspecte pozitive:  

 promovarea egalităţii şanselor; 

 asigurarea cadrului optim pentru desfăşurarea lecţiilor;  

 utilizarea metodelor învăţării centrate pe elev ; 

 utilizarea strategiilor diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare;  

 selectarea unei game variate de resurse materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale 

elevilor; 

 aranjarea optimă a spaţiului de lucru ori de câte ori este posibil; 

 încurajarea elevilor în a pune întrebări şi a depune efort. 

 

Aspecte care necesită ameliorare :  

 Nu sunt cunoscuţi toţi elevii cu nevoi speciale;  

 Resursele materiale nu sunt la nivelul dorit la toate calificările existente în şcoală;  

 Există profesori care nu folosesc strategii variate de predare învăţare pentru a răspunde stilurilor de învăţare;  

 Există profesori care nu menţin relaţii de comunicare eficace cu elevii, familia acestora sau chiar cu colegii 

și echipa managerială; 

 Lipsa de receptivitate faţă de nou a unor membrii ai colectivului didactic. 

 

Soluţii: 

 Modernizarea resurselor materiale care sunt la nivelul dorit cu fonduri din alte proiecte sau din venituri pro-

prii; 

 Identificarea elevilor cu nevoi speciale pe clase şi monitorizarea acestora; 

 Şedinţe de catedră pentru analiza implicaţiilor presupuse de asigurarea calităţii, a rezultatelor elevilor şi gă-

sirea de soluţii pentru trezirea interesului personalului care a dat dovadă de lipsă de receptivitate; 
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 Exemple de bune practici la nivel de şcoală. 

 

I.2.5. Resurse umane 

a. Personal de conducere 

Funcție 
Nume și 

prenume 

Speciali-

zare 

Grad 

didac-

tic 

Moda-

lit.de nu-

mire pe 

funcție 

Unitatea unde 

este titular 
Obs. 

Director Carp Liliana Fizică I Delegație Liceul Teoretic 

„Lascăr Rosetti ” 

Director începând cu 

data de 4.03.2020 

Director 

adjunct 

Panțîru Livia Chimie  I Concurs Liceul Teoretic 

„Lascăr Rosetti ” 

 

Director 

adjunct 

Ciobănică 

Radu Mihail 

Istorie  I Delegație Liceul Teoretic 

„Lascăr Rosetti ” 

Director adjunct înce-

pând cu data de 

4.03.2020 

 

b. Posturi/norme în școală an școlar 2020-2021 

 Personal didactic auxiliar 

Funcția Nr norme Nr persoane fizice Unitatea  

Secretar  2 2 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 

Administrator financiar 1,5 2 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 

+ GPP 

Administrator patrimoniu 1,5 2 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 

+ GPP 

Informatician 1 1 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 

Bibliotecar  1 1 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 

Laborant 1 1 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 

 

 Personal nedidactic 

Funcția 

Liceul 

Teoretic 

„Lascăr 

Rosetti ” 

Școala 

Bohotin 

1 

Școala 

Roșu 

Școala 

Bazga 

Școala 

Trestiana 
GPP GPN Total 

N
r
 n

o
r
m

e 

N
r
 p

e
r
so

a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e 

N
r
 p

e
r
so

a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e 

N
r
 p

e
r
so

a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e 

N
r
 p

e
r
so

a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e 

N
r
 p

e
r
so

a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e 

N
r
 p

e
r
so

a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e 

N
r
 p

e
r
so

a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e 

N
r
 p

e
r
so

a
n

e
  

Muncitor 2 2             2 2 

Ingrijitor  4 4 1,5 2 1 1 0,5 1 0,25 1     7,25 9 

Ingrijitor grupa 

inv. prescolar 

          3 3 1 1 4 4 

 

 Posturi/norme didactice în școală an școlar 2020-2021 

Unitatea Nivel învățământ Specializarea 

Numar 

posturi 

88,37 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Primar - zi   12,44 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Gimnaziu -zi   19,23 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Liceu - zi Uman / Filologie 4,73 
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Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Liceu - zi Uman / Ştiinte sociale 5,29 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Liceu - zi Real / Ştiinte ale naturii 7,21 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 
Liceu - zi 

Res.nat. și prot.mediului/Agricul-

tură/Tehnician zootehnist 
1,56 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 
Înv. profesional 

Mecanică / Lăcătuş mecanic prestări 

servicii 
3,40 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Înv. profesional Agricultură / Zootehnist 1,60 

Grădinița cu program normal Rădu-

căneni 
Preșcolar - pr. normal 

  
2,00 

Grădinița cu program prelungit Ră-

ducăneni 
Preșcolar - pr. prelungit 

  
6,00 

Grădinița cu program prelungit Ră-

ducăneni  
Preșcolar - pr. normal 

  
1,00 

Școala Gimnazială Bohotin 1 

   
Preșcolar - pr. normal 

  
1,00 

Școala Gimnazială Bohotin 1  Primar - zi preg.+I; III+IV 3,72 

Școala Gimnazială Bohotin 1  Gimnaziu -zi   4,56 

Școala  Gimnazială Roșu  Preșcolar - pr. normal   1,00 

Școala  Gimnazială Roșu  Primar - zi preg.+I+II; III+IV 2,56 

Școala  Gimnazială Roșu  Gimnaziu -zi V+VI; VII+VIII 4,01 

Școala Primară Bazga  Preșcolar - pr. normal   1,00 

Școala Primară Bazga Primar - zi preg.+I; II+IV 2,50 

Școala Primară Trestiana  Preșcolar - pr. normal   1,00 

Școala Primară Trestiana Primar - zi preg.+I+II; III+IV 2,56 

 

c. Personal didactic angajat 

 

Cadre didactice Nr. persoane 

Titulari 59 

Suplinitori 22 

Suplinitori necalificați 2 

Suplinitor detașat 2 

Suplinitor PCO 1 

Total 86 

 

 

d. Distribuția pe grade didactice 

 

Personal didactic Nr persoane 

Debutanți 8 

Definitiv 12 

Gradul II 20 

Gradul I 40 

Doctorat 4 

Total 84 
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e Distribuția pe grupe de vechime 

 

Tranșa de vechime Nr. cadre didactice 

Peste 25 ani 21 

20-25 ani 10 

15-20 ani 19 

10 -15 ani 14 

5-10 ani 10 

1-5 ani 5 

0-1 ani 7 

Total 86 

 

 Populația școlară (înscriși la începutul anului școlar): 

 Unitatea coordonatoare Structuri Total 

Nr. 

grupe/clase 

Nr. co-

pii/elevi 

Nr. 

grupe/clase 

Nr. co-

pii/elevi 

Nr. 

grupe/clase 

Nr. co-

pii/elevi 

Preșcolar    10 161 10 161 

Primar 10 220 9 116 19 336 

Gimnazial 12 272 4 68 16 340 

Liceal teoretic 10 282   10 282 

Liceal tehnologic 1 20   1 20 

Profesional  3 88   3 88 

Total 36 882 23 345 59 1227 

 

 Evoluția efectivelor de elevi 

An școlar/ Nivelul 

Nr elevi în-

scriși la înce-

putul anului 

școlar 

Nr. elevi în 

evidență la 

sfârșitul 

anului școlar 

Înscriși pe 

parcurs/ Ve-

niți 

Transfe-

rați 

Aban-

don+deces 

Exmatricu-

lați 

Preșcolar  161 164 17 12 1 0 

Primar 336 336 12 6 7 0 

Gimnaziu 340 340 2 2 0 0 

Liceu teoretic  282 272 0 3 3 4 

Liceu tehnologic 20 19 0 0 1 0 

Înv. profesional 88 75 0 0 13 0 

TOTAL 1227 1206 31 23 25 4 
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I.2.6.Resurse materiale și financiare 
a.Spații școlare 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni are următoarele spații de școlarizare: 

 Corp A – liceu cu 8 săli de clasă, laborator de fizică (Centru de Resurse in urma implemen-

tarii unui proiect PIR pentru învățământul rural și Centru de educație la distanță CDE în cadrul proiectului 

PODRU „Fii pregătit”), cabinet de consiliere psihopedagogică; 

 Corp B cu 7 săli de clasă (dintre care 2 pentru clasa pregătitoare) și1 laborator de informatică; 

 Corpul C (tip SPIRU HARET) care cuprinde : 2 săli de clasă, cabinet matematică, laborator 

chimie, laborator de biologie, bibliotecă și depozit de carte 

 Corpul D – sala  de sport, construita in anul 2006 prin Compania națională de investiții; 

 Corpul E- ateliere si laboratoare PHARE cuprinde laboratoare tehnologice și ateliere școlare 

pe domeniile Construcții, instalații și lucrări publice și Agricultură; 

 Corpul F (denumit generic ,,Școala nr. 2’’) cu 3 săli de clasă unde își desfășoară activitatea 

elevii din învățământul primar; 

 

La nivelul structurilor , ce sunt parte componenta a unității PJ: 

1.Structura Școala Gimnazială nr. 1 BOHOTIN,  ce cuprinde: 

 corpul vechi: sală de grădiniță și 2 săli de clasă;  

 corpul nou: 1 laborator de informatică, 3 săli de clasă, biblioteca ; 

2.Structura Școala Primara nr. 2 BOHOTIN: sală de grădiniță și o sală de clasă; 

3.Structura Școala Primara ISAIA: sală de grădiniță și o sală de clasă; 

4.Structura Școala Primara TRESTIANA: sală de grădiniță și o sală de clasă; 

5.Scoala Primara ,,DIMITRIE GOIAN’’BAZGA: sală de grădiniță și 2 săli de clasă; 

6.Scoala Gimnaziala ROSU, care cuprinde: sală de grădiniță și 2 săli de clasă și laborator informatică; 

7.Structura Grădinița cu program prelungit RADUCANENI,care cuprinde: 4 săli de clasă, bucătărie, sală de 

mese și sală de proiecte; 

8.Structura Grădinița cu program normal RADUCANENI, care cuprinde : 4 săli de clasă. 

O parte din clădirile de la Liceul Răducăneni și din structuri sunt dotate cu centrale termice pe lemne, corpul 

A fiind reabilitat termic. 

Dotările școlii cu mijloace de învățământ sunt bune, cu excepția rețelelor de calculatoare care sunt uzate moral 

(laboratoarele SEI), inutilizabile (laboratorul PHARE) sau insuficiente (1 laborator de informatică la liceu, unde 

trebuie să-și desfășoare activitatea toate clasele de gimnaziu și liceu – informatică și TIC).  
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b.Resurse financiare ale școlii provin din: 

a)finanţarea de bază asigurată din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin 

bugetele locale, pentru asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele 

locale, pentru:  

 cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale;  

 cheltuieli cu pregătirea profesională; 

 cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 

 cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

b)finanţarea complementară care asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate din 

bugetul local.  

 

II.2.7.Oferta  curriculară 
Oferta de CDȘ pentru anul școlar 2020– 2021 a avut în vedere dezvoltarea la elevi a unui set de aptitudini și 

competențe: comunicare, lucru în echipă, autocunoaștere. 

Denumire opțional Clasa  

Argumentare și persuasiune.Valențe complementare în comuni-

carea contemporană IX 

Biofizica XI 

Chimia pe monitor X 

Chimia prin probleme XI 

Chimie distractivă VII 

Complemente de analiză matematică XII 

Conversație în limba engleză XI 

Dezbatere, oratorie, retorică XII 

Educația pentru sănătate XI, XII 

Gramatica normativă XII 

Incursiuni în lumea vie                                 XII 

Istoria monarhiei în România XI 

Istoria recentă a României   XII 

Învățare pentru societatea cunoașterii X, XI 

Le langage des jeunes XI 

Lectura ca abilitate de viață 
V, VI, VII, 

VIII 

Locuri geometrice XI 

Matematica și științele în societatea cunoașterii VI 

Matematică aplicată VIII 

Motive folclorice europene    XI 

Orașele Europei XII 

Receptarea textului jurnalistic IX 

Receptarea textului nonliterar IX 

Regiuni geografice ale Europei XI 

Romanul românesc interbelic XI 

România în epoca primului război XII 

Structuri și tehnici ale textului argumentativ XI, XII 

Tehnici și structuri argumentative  XII 

Turismul în România                               XII 
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II.2.8.Rezultate examene naționale 
a.Evaluare națională 

 

Disciplina   Nr. înscriși 
Nr. pre-

zenți 

Nr. note 

sub 5 

Nr. note 

între    

Nr. note 

între     

Nr. note 

între     

Nr. note 

între     

Nr. note 

între    
Nr. 

note 

peste 5  5 -5,99 6 -6,99 7 -7,99 8 -8,99  9 -9,99 

Limba ro-

mână 

Cifre 

absolute 
77 76 15 15 14 20 10 2 61 

[%]     19,74 19,74 18,42 26,32 13,16 2,63 80,26 

Matematică 

Cifre 

absolute 
77 76 40 14 14 5 1 2 31 

[%]     52,63 18,42 18,42 6,58 1,32 2,63 47,37 

Media ge-

nerală 

Cifre 

absolute 
77 76 28 20 14 8 5 1 48 

[%]     36,84 26,32 18,42 10,53 6,58 1,32 63,16 

 

 
 

 

b.Bacalaureat  

Sesiunea iunie – iulie 2021 

Serie curentă 

Profil Specializare 
Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezentati 

Total pro-

movați  

din care cu medii: 
% promo-

vab.  6,00 - 

6,99 

7,00-

7,99 

8,00-

8,99 

9,00-

9,99 

 Real 
Științe ale Na-

turii 
15 14 6 1 3 1 1 42,86% 

Uman 
Filologie 25 24 24 1 2 9 12 100,00% 

Științe sociale 26 25 22 8 9 5   88,00% 

Tehnic 
Tehnician zoo-

tehnist 
12 6 0         0,00% 

TOTAL 78 69 52 10 14 15 13 
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II.2.9.Parteneriate şi colaborare 
a.Parteneriate cu agenți economici unde iși desfășoară elevii orele de instruire practică: S.C.Ozana SRL,  ASAM 

SA, SC MARWA SRL, PFA Munteanu, SC AGROSPRINTER SRL; SC AGRODRAG SRL; 

b.Parteneriat încheiat cu Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” Iași în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii an-

treprenoriale a studenţilor de la inginerie şi arhitectură prin crearea unei reţele de centre de pregătire în antreprenoriat 

- AntreprenorIng”. 

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea participării şi a nivelului de educaţie pentru elevi, studenţi si 

cadre didactice, in special pentru grupurile vulnerabile prin asigurarea de sprijin financiar studenţilor şi elevilor, 

creşterea atractivităţii ofertei educaţionale şi îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice. 

 Pentru grupul țintă “elevi” s-au desfășurat activități care să conducă la creșterea ratei de participare în învă-

țământul terțiar: 

 (i) activități de consiliere pentru dezvoltarea motivației de continuare a studiilor, de depășire a limitelor au-

toimpuse, de identificare a modalităților optime de continuare a studiilor; 

 (ii) activități de informare și conștientizare privind beneficiile pe care le oferă educația de nivel superior, 

precum și a modalităților de sprijin financiar pe durata studiilor terțiare; 

 (iii) activități remediale pentru îmbunătățirea performanțelor școlare care să permită accesul la învățământul 

terțiar. 

Beneficiarii au fost 31 elevi de la clasa a XII-a: 11 elevi de la clasa a XII-a A (profil uman) care au participat la 

activități de consiliere și 20 elevi de la clasele a XII-a C (profil real) și a XII –a D (profil tehnic)care au beneficiat 

atât de activități de consiliere cât și de activități remediale. 

c.Protocol încheiat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade din 

Târgu Mureș al cărui obiectiv a fost sporirea accesului la învățământul superior al elevilor din mediul rural și din 

orașe sub 10.000 de locuitori, prin activități specifice. 

În cadrul proiectului, elevii de la clasele a XI-a și a XII-a au beneficiat de servicii de consiliere și orientare 

profesională în vederea susținerii accesului spre studiile superioare și a elevilor aflați în situații de risc/excluziune. 

d. Acord de parteneriat încheiat cu S.C. Unilever South Central Europe S.A și SC IMAGE PUBLIC RELATI-

ONS SRL în vederea desfășurării programul educațional „Dove – Ai încredere în tine”, adresat elevilor cu vârste 

cuprinse între 11- 14 ani. Proiectul a constat în cursuri dedicate de instruire pentru profesori, părinți și pentru copii, 

susținute de către trainerii selectați pentru desfășurarea acestui proiect, completate de materiale informaționale și 

educaționale dezvoltate de către experți implicați la nivel global în proiect. 
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În proiect au fost implicați toți elevii de la ciclul gimnazial de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetic” Răducăneni 

și din structuri. 

e.Activități desfășurate în cadrul proiectului „Să vorbim despre bănci și bani” de către prof. Cemârtan Anca 

Adriana și Cemârten Andrei. Obiectivul protocolului încheiat cu BNR a fost realizarea de activități în domeniul 

educației financiare. 

f. În perioada ianuarie-iunie 2021, la nivel preșcolar, au fost implementate activitățile din programul național 

„Citește-mi 100 de povești!”, inițiat de Asociația OvidiuRo. 

Programul are ca scop transformarea grădinițeler din România în insule de lectură, cultură și natură, unde copiii 

și adulții descifrează împreună tainele cărților și ale universului și au grijă de plantele și animalele din jurul lor. 

La nivelul unității de învățământ a fost întocmit un plan de lectură, iar profesorii pentru învățământul preșcolar 

au au implementat în grupele lor activitățile planificate pentru încurajarea lecturii în grădiniță și în familie. 

g. Parteneriat încheiat cu Colegiul „Richard Wurmbrand” Iași în vederea organizării și desfășurării activităților 

propuse în proiectul educativ regional „Stare de carte”, ediția II. 

h.Acord de colaborare încheiat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași în vederea organizării și desfășurării 

activităților propuse în proiectul educativ  „Zâmbet pentru Trestiana”, ediția 6. 

i.Convenție de parteneriat încheiată cu Societatea Studenților Mediciniști Iași în scopul derulării proiectului 

„Micii sanitari” în perioada 22 martie – 1 mai 2021. Beneficiarii proiectului au fost elevii de la ciclul primar de la 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetic” Răducăneni. 



I.3.Organigramă 

 



 

II.3.ANALIZA DE NEVOI  

II.3.1.Analiza mediului extern :ANALIZA PEST(EL) 
 

Factorul politic Politicile educaționale de la nivel național vizează consolidarea rolului școlii ca instituție 

de educație și învățământ și au în vedere: asigurarea calității educației, descentralizarea, inte-

grarea europeană, autonomie privind curricum-ul. 

La nivel regional și local politica educațională pune accent pe relațiile de colaborare și par-

teneriatul intern și extern în scopul formării complexe a elevilor și pregătirea acestora pentru 

intrarea pe piața muncii. 

Calitatea României de membru U.E. permite mobilitatea cadrelor didactice în spațul euro-

pean prin participarea la programe de formare sau proiecte. 

La nivelul școlii sunt aplicate politicile de educație formală conform normelor aprobate de 

MENCȘ pentru fiecare formă de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. 

Factorul eco-

nomic 

În perioada de după 1990, condițiile geografice și istorice au determinat o rămânere în urmă 

a regiunii Nord – Est din punct de vedere socio-economic, ceea ce a determinat o dezvoltare 

mai redusă și a localităților din județul Iași. Astfel, comuna Răducăneni poate fi considerată o 

zonă cu potențial economic scăzut. 

Contextul economic local, bazat pe dispariția industriei și apariția micilor producători, di-

versificarea ofertei serviciilor și dezvoltarea agriculturii au determinat Liceul Teoretic „Lascăr 

Rosetti” să se orienteze spre specializări căutate pe piața muncii: Construcții, instalații și lucrări 

publice și Agricultură. 

Școala face o gestionare eficientă a fondurilor alocate de la bugetul de stat și de la bugetul 

local pentru finanțarea cheltuielilor curente și pentru investiții având în vedere posibilitatea 

redusă de a obține resurse extrabugetare.  

Factorul social Principala sursă de venit a familiilor copiilor/elevilor o constituie agricultura, salariul mi-

nim (pentru cei angajați) sau venitul minim garantat ceea ce determină o rată crescută a sărăciei. 

În același timp și rata șomajului este crescută în zonă. 

În școală sunt cuprinși un număr mare de copii/elevi care au unul sau ambii părinți plecați 

în străinătate, aceștia fiind lăsați în grija celuilalt părinte sau a bunicilor. 

Declinul demografic de la nivel național se regăsește și în zona comunei Răducănenii, ceea 

ce determină o scădere anuală a populației școlare. 

 Relațiile intercomunitare sunt normale, iar rata criminalității este scăzută în raport cu starea 

socială a cetățenilor. 

Factorul tehno-

logic 

Majoritatea familiilor din zona centrală a comunei au televizor și televiziune prin cablu, 

calculator și acces la Internet. Majoritatea familiilor din satele componente fie nu au acces la 

Internet, fie nu au calculator. Sunt încă familii, foarte puține, care nu au energie electrică. 

În zonă există resurse pentru învățământul și formarea la distanță dar nu există posturi cu 

programe educaționale. 

Factorul ecolo-

gic 

Activitatea școlii nu afectează mediul ci, prin proiectele derulate (plantare de pomi, cercul 

ECO, activități de menținere a unui mediu mai curat), ajută la protejarea mediului. 

Factorul legis-

lativ 

Din punct de vedere politic, activitatea instructiv – educativă este guvernată de o serie de 

acte normative, dintre care amintim: 

 Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuni-

versitar, aprobat prin OMEN nr.5079/2016; 

 OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea 87/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din uni-

tățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr.4619/2014; 

 Ordine și Note emise de MENCȘ; 

 HG referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar; 

 Metodologii de organizare a examenelor naționale. 
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II.3.2.Analiza S.W.O.T 
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) S.W.O.T.,analizând atât 

mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele domenii: 

a) Curriculum 

b) Resurse umane 

c) Resurse materiale şi financiare 

d) Relaţii cu comunitatea 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Existența planurilor cadru și a CDȘ; 

- Adaptarea curriculumului la nevoile comunităţii şi 

dezvoltarea CDS la nivelul tuturor claselor; 

-Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor, astfel în-

cât profesorii pot să-şi adapteze demersul didactic la ne-

voile elevilor; 

-Material curricular variat (auxiliare, manuale, ghiduri 

de aplicare, softuri educaţionale); 

-Interesul crescut al cadrelor didactice pentru perfecțio-

nare (70% dintre cadrele didactice ale școlii au urmat, 

în ultimii 3 ani cursuri de perfecționare); 

-Oferta educațională adaptată la nevoile de formare 

identificate pe piața muncii; 

-Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor, opţiu-

nile făcându-se în funcţie de decizia majorităţii elevilor 

clasei şi în funcţie de specializările cadrelor didactice 

din şcoală; 

-Centrarea proiectării pe conținuturi  nu pe competențe; 

-Realizare insuficientă a cerinţelor practic-aplicative cu-

prinse în programele şcolare la unele discipline de în-

văţâmânt. 

-Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce conduce la 

o distribuire inegală a efortului elevilor; 

-Conservatorismul unor cadre didactice în aplicarea 

unor metode moderne, eficiente, flexibile; 

-Procent mare de elevi mediocri; 

-Utilizarea redusă a calculatorului în procesul didactic; 

-Program de studiu în două schimburi; 

-Unele discipline din C.D.Ș. nu au suport de curs; 

-Cadrele didactice nu se preocupă suficient pentru des-

făşurarea pe baze atractive a orelor de curs la discipli-

nele opţionale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-Prin curriculum-ul la nivel național se asigură "egalita-

tea şanselor"; 

-Școala are posibilitatea de a realiza oferte educaţionale 

şi curriculare personalizate; se permite flexibilizarea 

curriculum-ului; 

-Permite crearea la elevi a competenţei profesionale 

care echivalează cu capacitatea de a aplica, transfera şi 

combina cunoştinţe şi deprinderi în spaţii şi medii de 

muncă diverse; 

-Cererea de calificare în domeniul construcții, instalații 

și lucrări publice pe piața locală și națională a muncii; 

 Familiarizarea elevilor cu valorile europene și cu 

competențele cheie stabilite la nivel european prin in-

termediul activităților organizate în cadrul proiectelor 

europene implementate în anul școlar 2020 -2021 : 

-Schimbarea precipitată a nomenclatoarelor, planurilor 

cadru și programelor școlare și inexistența unei viziuni 

de ansamblu la nivel de minister; 

- Programe școlare prea încărcate la unele discipline; 

- Neadaptarea programelor școlare la realitățile sociale 

şi la specificul actual al personalității elevilor; 

-Lipsa unor standarde/legi/norme clare orientate spre 

plusvaloare și performanță; 

-Noul sistem de admitere  la clasa a IX-a; 

-Interesul scăzut al elevilor față de actul de învățământ 

datorat, în principal, scăderii importanței școlii și redu-

cerea posibilităților de a găsi un loc de muncă. 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Personal didactic cu o bună pregătire metodico-ştiinţi-

fică demonstrată prin obţinerea de grade didactice; 

- Personalul didactic auxiliar şi nedidactic calificat; 

- Număr mare de cadre didactice participante la stagii 

de formare; 

- Existenţa unor cadre didactice  autori de auxiliare; 

- Existenţa în unitatea şcolară a unui consilier psihope-

dagogic bine pregătit, implicat, responsabil; 

-Creşterea ratei absenteismului, în special în învățămân-

tul obligatoriu, ceea ce implică și un număr mare de note 

la purtare sub 8; 

- Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor didac-

tice; 

-Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul 

cu elevi cu CES; 
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-Existența în școală a 3 profesori metodiști ai ISJ Iași, 

un expert în evaluare și acreditare și 4 formatori locali; 

-Număr mare de titulari (peste 70%); 

 Desfășurarea unor programe de pregătire suplimen-

tară a elevilor pentru examenele de finalizare a învăţă-

mântului preuniversitar;  

 Comisia de activităţi extracurriculare a elaborat pro-

grame pentru activităţi extraşcolare;  

 Relaţii constructive între echipa managerială şi perso-

nal, între membrii colectivului didactic, între cadrele di-

dactice şi celelalte categorii de personal, între profesori 

şi elevi, profesori şi părinţi;  

 Majoritatea cadrelor didactice au cunoştinţe minime 

de utilizare a tehnicii de calcul;  

 O parte dintre profesori folosesc eficient în lecţii ma-

terialele didactice (casete video, audio, videoproiecto-

rul, naturalizări şi simulări pe calculator); 

 Asigurarea egalității de șanse în constituirea echipelor 

pentru implementarea proiectelor europene și selecția 

grupurilor țintă;  

 Implementarea unor activități și proiecte care au ca 

obiectiv general, dezvoltarea, în rândul elevilor, a com-

petențelor cheie stabilite la nivel european și a compe-

tențelor transversale (comunicarea, lucrul în echipă, lu-

area deciziilor, negocierea, gândirea critică și creativă 

etc.) 

  

- Slaba implicare a unor cadre didactice în îndeplinirea 

sarcinilor la nivelul comisiilor metodice/catedre; 

-Pondere mică a elevilor performanți; 

- Superficialitatea unor cadre didactice în pregătirea lec-

țiilor; 

-Lipsa unui cabinet medical școlar; 

-Rezistenta unui număr mare de cadre didactice la eli-

minarea unor metode tradiţionale de predare-învăţare şi 

promovării unor metode interactive, participative care 

presupun alocarea unui timp mai mare pregătirii lecţii-

lor; 

 Interes scăzut din partea cadrelor didactice pentru în-

suşirea de cunoştinţe privind psihologia şi pedagogia 

adolescentului;  

 Implicarea insuficientă a cadrelor didactice în realiza-

rea unui învăţământ diversificat care să permită şi să sti-

muleze rute individuale de pregătire a elevilor conform 

propriilor interese, înclinaţiilor şi talentului;  

 Preocupări restrânse în reformarea învăţământului ac-

tual cu separări disciplinare rigide, care nu permit par-

cursuri individuale de predare şi nu stimulează suficient 

performanţa şi competiţia;  

 Implicarea insuficientă a cadrelor didactice în activi-

tăţi extracurriculare, recreative, în consolidarea colecti-

vului clasei dincolo de activitatea şcolară;  

 Nu toţi profesorii au cunoştinţe de aplicare a principa-

lelor repere teoretice ale managementului clasei (plani-

ficare, organizare, coordonare, control, evaluare, deci-

zie, intervenţie în situaţie de criză şi gestionarea situaţii-

lor de criză educaţională etc);  

 Lucrul în echipă este deficitar la nivelul colectivului 

didactic dar şi la nivelul colectivelor de elevi (neîndru-

mate şi neorganizate de cadrele didactice);  

 Întreţinerea tensiunii artificiale între cadre didactice şi 

elevi;  

 Colaborare nesatisfăcătoare între cadrele didactice 

privind interdisciplinaritatea generalizarea experienţei, 

transferul de cunoştinţe, identificarea personalităţii fie-

cărui elev;  

 Cunoaşterea si aplicarea deficitară a legislaţiei şi do-

cumentelor şcolare,  

 Ignorarea priorităţilor reformei;  

 Interes redus pentru tehnologiile moderne, pentru cu-

noaşterea şi inserarea acestora în activitatea de predare-

învăţare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Ofertă de formare diversificată a  ISJ şi CCD; 

- Profesionalizarea carierei manageriale prin 

înfiinţarea corpului naţional de experţi în 

management educaţional; 

 Organizarea de cursuri postuniversitare adresate ca-

drelor didactice pentru dobândirea celei de-a doua spe-

cializări; 

 preocupări ale MEN în elaborarea unor programe pri-

vind perfecționarea cadrelor didactice, programe de for-

mare continuă care vizează obținerea competenței de ni-

vel superior; 

- Lipsa de stabilitate pe post a profesorilor suplinitori; 

-Reducerea numărului de norme (didactice și didactic 

auxiliar) prin proiectele guvernului de reducere a chel-

tuielilor publice; 

- Atitudinea negativă a unor familii faţă de şcoală, cu 

repercusiuni asupra elevilor; 

 Curriculum-ul naţional propune programe şcolare în-

cărcate, care în general, vizează multe date, rezultate ne-

semnificative, conducând la un învăţământ teoretizat şi 

abstractizat;  



 
41 

 

 Lipsa unor "formule" de perfecţionare eficiente pentru 

personalul didactic şi didactic auxiliar;  

 Specializarea strictă a profesorilor în facultăţi în da-

una specializării pluridisciplinare; 

 Salarizarea modestă conduce la migraţia specialiştilor 

către alte sectoare economice mai bine remunerate (din 

acest motiv şcoala se confruntă cu lipsa profesorilor).  

 Interesul redus al cadrelor didactice pentru desăvârşi-

rea reformei; implicare insuficientă a CCD, în informa-

rea şi perfecţionarea personalului didactic (eficienţă 

scăzută datorită lipsei personalului specializat, care să 

promoveze în şcoli principiile şi opţiunile strategice re-

formatoare, să preia sugestii, să sesizeze necesităţi);  

- Materiale didactice şi documentaristice scumpe, impo-

sibil de procurat direct de către şcoală, sau de către pro-

fesor astfel încât este blocat accesul la informaţie; dotări 

insuficiente din partea organelor ierarhic superioare cu 

soft educaţional specializat. 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Spaţiile şcolare afectate procesului didactic asigură 

funcţionarea în două schimburi; 

-Asigurarea conectării la Internet pentru cadrele didac-

tice și elevi; 

-Derularea de proiecte cu finanțare națională și euro-

peană; 

-Gestionarea corespunzătoare a fondurilor provenite de 

la bugetul republican și de la bugetul local; 

-Exercițiu financiar bun; 

 Biblioteca şcolii dispune de un fond de carte actualizat 

la necesităţile curicullum-ului, manuale competitive, 

sală lectură; 

-Proiecte PNDL extindere corp clădire liceu și constru-

ire grupuri sanitare; 

 Proiecte PNDL modernizare Școala primară Bazga și 

Școala Primară Trestiana  și construire școală nouă 

Școala Gimnazială Bohotin; 

Alocarea sumei de 60 mii lei pentru construire grup 

sanitar la Școala Gimnazială Bohotin 1; 

 

- Resurse financiare insuficiente pentru motivarea ca-

drelor didactice; 

- Fonduri insuficiente pentru modernizarea dotării săli-

lor de clasă şi a cabinetelor cu mijloace de învăţământ 

performante; 

- Lipsa unei săli de festivități adecvate standardelor ac-

tuale; 

-Număr insuficient de calculatoare la numărul elevilor 

din şcoală şi performanţă scăzută a acestora; 

- Dotarea bibliotecii cu fond de carte neactualizat; 

- Uzura fizică şi morală a unor materiale didactice; 

-Fonduri insuficiente pentru stimularea elevilor perfor-

manți;  

-Nevalorificarea la maxim a resurselor materiale exis-

tente; 

 Multe din mijloacele fixe şi obiectele de inventar sunt 

amortizate total; laboratoarele, cabinetele şi atelierele 

de instruire practică (în proporţie de 80%) sunt dotate 

cu aparatură veche (peste 10 ani); 

 Baza materială existentă nu este utilizată eficient, o 

parte din bunurile existente în dotare sunt distruse de că-

tre elevi;  

 Atitudinea pasivă a cadrelor didactice şi personalului 

administrativ faţă de păstrarea şi întreţinerea patrimoni-

ului; lipsa de implicare în activităţi de întreţinere şi igi-

enizare a spaţiilor utile;  

 Preocupări modeste din partea majorităţii profesori-

lor, inginerilor, maiştrilor instructori pentru atragerea de 

surse financiare externe (sponsorizări şi donaţii); 

 Interes scăzut privind autodotarea cu material didac-

tic, repararea şi modernizarea celui existent;  

 Ambianţa, estetica şi dotările din unele săli de clasă, 

cabinete, laboratoare, ateliere şi holuri nu răspund pre-

tențiilor elevilor, părinților şi cadrelor didactice. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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- Identificarea de noi resurse extrabugetare (agenţi eco-

momici, ONG -uri, etc); 

- Programe guvernamentale/ ale Consiliului Local 

(burse, rechizite şcolare, ,,Cornul şi laptele”, ,,Bani de 

liceu”, Euro 200), proiecte cofinanţate. 

 Deschiderea internaţională şi implicarea în elaborarea 

de proiecte şi programe europene (mobilităţi - pentru 

elevi şi cadre didactice, perfecţionare cadre didactice, 

transferul de experienţă şi tehnologii); 

- Modificări ale legislaţiei (normare-salarii). 

-Creșterea costurilor lucrărilor de reparații și întreținere 

efectuate de firme terțe, a prețului la materiale, energie, 

etc.; 

-Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce 

la uzura morală a dotărilor existente; 

 

DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNlTARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Existența unei relații de parteneriat între școală și nu-

meroase instituții și organizații; 

-Contacte cu diverse instituții pentru activități extra-

curriculare, de socializare, de protecția mediului; 

-Organizare de întâlniri cu reprezentanții Poliției, ISU, 

ONG-urilor; 

 Existenţa unui climat pozitiv, preocuparea pentru eli-

minarea tensiunilor prin stimularea spiritului de echipă; 

 Legături cu instituţii de învăţământ superior din ţară 

şi străinătate pentru asigurarea integrării absolvenţilor 

în mediul universitar; 

 Integrarea activităților derulate în cadrul proiecte-

lor/programelor comunitare în programul școlii (PDI, 

planuri manageriale). 

-Utilizarea redusă a PC-ului în comunicarea cu elevii și 

părinții; 

- Număr redus de părinţi implicaţi activ în viaţa şcolii; 

Relaţiile interumane la nivelul unităţii şcolare nu asi-

gură întotdeauna un parteneriat optim (relaţiile profe-

sor-elev, relaţiile între diferite categorii de personal, re-

laţii între reprezentanţii autorităţilor şi echipa manage-

rială); 

 Interesul scăzut al comunităţii de afaceri pentru 

susţinerea financiară a instituţiilor de învăţământ;  

 Resurse financiare simbolice disponibilizate de secto-

rul privat pentru implicarea în activităţi extracurricu-

lare;  

 Lipsa de interes şi responsabilitate pentru elaborarea 

de proiecte atât din partea elevilor cât şi a cadrelor di-

dactice; 

 Lipsa unor competențe minimale ale unor cadre didac-

tice privind utilizarea unei limbi străine - premisă indis-

pensabilă a inițierii proiectelor europene; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Implementarea autonomiei și descentralizării instituți-

onale; 

-Participarea la acțiuni de protecția mediului, de socia-

lizare; 

-Parteneriate cu firme din domeniile profesionale școla-

rizate; 

 Cadrul legal favorabil parteneriatului între instituţiile 

de învăţământ, comunitate, agenţi economici, orga-

nisme nonguvenamentale naţionale şi internaţionale;  

 Accesul deschis la informaţie;  

 Creşterea autonomiei şi independenţei unităţilor de în-

văţământ; 

 Interesul crescut al Uniunii Europene pentru Româ-

nia, implicarea acestui organism în susţinerea financiară 

a sistemului educaţional; 

- Incoerenţa politicilor la nivel MEN; 

 Instabilitatea cadrului legislativ (incomplet şi neper-

formant);  

-Introducerea de modificări în legislaţie în 

cursul anului şcolar; 

- Lipsa de supraveghere a copiilor ca urmare a plecării 

părinţilor în străinătate, la muncă; 

 Recesiunea economică la nivel naţional şi regional;  

 Resurse financiare insuficiente alocate de la bugetul 

naţional şi local;  

 Atitudine pasivă la nivelul comunităţii locale (autori-

tăţi, agenţi economici etc), a părinţilor, în legătură cu 

rolul şi importanţa educaţiei în societatea democratică. 
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II.4. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CE NECESITĂ DEZVOL-

TARE. ELABORAREA STRATEGIEI  

II.4.1.Ținte strategice: 
Analizând punctele slabe ale mediului intern şi ameninţările identificate în mediul extern, propunem următoa-

rele ţinte strategice: 

T1: Asigurarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate. 

T2: Formarea cadrelor didactice pentru a dobândi abilitățile și instrumentele necesare pentru a oferi o expe-

riență de învățare de calitate 

T3: Creşterea calităţii educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaştere şi promo-

varea unei dezvoltări durabile 

T4: Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor 

T5: Optimizarea relaţiei şcoală - familie – comunitate 

T6: Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii școlii 

 

2.Opțiunile strategice 
Domeniul 

funcţional Opţiuni în domeniul 

curricular 

Opţiuni în domeniul in-

vestiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea în dome-

niul financiar şi al 

dotărilor materiale 

Opţiuni în domeniul re-

laţiilor comunitare Ţinte stra-

tegice 

T1 

 Proiectarea şi imple-

mentarea curriculumului 

conform viziunii noilor 

programe şcolare și în 

contextul generat de pan-

demia de SARS-CoV-2 

pentru dobândirea de 

competenţe relevant  

 Abordarea programe-

lor școlare dintr-o per-

spectivă creativă.  

 Diversificarea ofertei 

de curriculum la decizia 

școlii, elaborarea și aviza-

rea unor programe șco-

lare pentru CDȘ/CDL în 

acord cu nevoile de for-

mare ale elevilor.  

 Asigurarea accesului ele-

vilor și cadrelor didactice la 

tehnologia modernă; 

 Asigurarea încadrării per-

sonalului didactic calificat.  

 

 Asigurarea, la nive-

lul școlii, a infrastruc-

turii şi echipamente-

lor, inclusiv a sustena-

bilităţii, mentenanţei 

şi suportului TIC; 

 Modernizarea 

spaţiilor şcolare şi a 

spaţiilor auxiliare; 

 Dotarea corespun-

zătoare cu mijloace de 

învățământ și auxili-

are didactice; 

 Asigurarea acce-

sului în laboratoarele, 

cabinetele și atelierele 

de specialitate; 

 Dezvoltarea fon-

dului de carte al bibli-

otecii și dotarea cu 

materiale didactice.  

 Achiziționarea de 

softuri educaționale și 

echipamente informa-

tice.  

 Asigurarea fondu-

rilor necesare partici-

pării elevilor la con-

 Responsabilizarea co-

munităţii în susţinerea 

şcolii 

 Dezvoltarea unei rela-

ții de colaborare eficientă 

cu Primăria Răducăneni 

în vederea asigurării fon-

durilor necesare desfășu-

rării în bune condiții a 

procesului educativ.  

 Încheierea unor proto-

coale de colaborare cu 

parteneri din comunitatea 

locală: biblioteci, muzee, 

instituții publice, instituții 

media și agenți econo-

mici.  

 Derularea de partene-

riate cu instituții de învă-

țământ superior în vede-

rea orientării carierei ele-

vilor. 
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cursurile fără finan-

țare MEN înscrise în 

calendar. 

T2 

 Aplicarea metodelor 

activ -participative în 

orele de curs; 

 Particularizarea 

curriculumului la cerin-

țele învăţării activ-parti-

cipative centrate pe elev 

 

 

 Participarea cadrelor di-

dactice la  programe de for-

mare  în domeniul metodelor 

activ- participative şi a cen-

trării activităţii pe elev; 

 Participarea cadrelor di-

dactice la cursuri de dezvol-

tare a competențelor digitale 

 Achiziţionarea de 

mijloace didactice şi 

echipamente adec-

vate situaţiilor de în-

văţare centrate pe 

elev; 

 Asigurarea de 

fonduri financiare 

pentru programe și 

activități de perfecți-

onare a pregătirii ști-

ințifice, psihopedago-

gice și didactice;  

 Asigurarea de 

fonduri financiare 

pentru materiale di-

dactice, media, sof-

turi educaționale; 

 Identificarea, împre-

ună cu comunitatea lo-

cală, a surselor de fi-

nanţare extrabugetară; 

 Diversificarea relații-

lor la nivelul comunității 

locale și dezvoltarea unor 

parteneriate/ proiecte 

educaționale pentru for-

marea continuă a cadre-

lor didactice. 

 

T3 

 Aplicarea noului curri-

culum bazat pe formarea 

de competenţe;  

 Abordarea interdisci-

plinară a educației pentru 

dezvoltare durabilă, la ni-

velul fiecărei arii curricu-

lare; 

 Dezvoltarea creativită-

ții elevilor, a capacității 

critice și punerea accen-

tului pe achizițiile cultu-

rale și de cunoștințe teh-

nologice, cunoașterea a 

cel puțin două limbi stră-

ine în vederea integrării 

în societatea modernă ac-

tuală; 

 Formarea deprinderilor 

de învățare pe tot parcur-

sul vieții; 

 Monitorizarea procesu-

lui de predare-învăţare 

din perspectiva noului 

context pandemic în ve-

derea alfabetizării științi-

fice, a dezvoltării gândirii 

critice şi a centrării activi-

tăţilor pe elevi şi nevoile 

lor educaţionale; 

 Implicarea cadrelor didac-

tice și a elevilor în desfășura-

rea de activități extracurricu-

lare pentru un stil de viață să-

nătos; 

 Asigurarea accesului la 

educație al elevilor proveniți 

din medii defavorizate.  

 Identificarea elevilor capa-

bili de performanță, a celor 

cu CES și susținerea elevilor 

cu dezavantaj social și condi-

ții de risc.  

 Valorificarea resurselor in-

tangibile și a experienței pro-

fesorilor 

 Asigurarea de re-

surse financiare pen-

tru finanțarea proiec-

telor educaționale 

pentru o dezvoltare 

durabilă 

 Încheierea de parteneri-

ate cu instituții, comuni-

tatea locală și ONG-uri 

pentru derularea de acti-

vități comune și derularea 

de proiecte 

T4 

 Dezvoltarea unor op-

ționale adecvate egalităţii 

de şanse în educaţia ele-

vilor şi integrării euro-

pene  

 Utilizarea în procesul 

de învățare predare-învă-

țare și în activitățile ex-

tracurriculare a produse-

lor rezultate din activită-

țile proiectelor europene; 

 Asigurarea transferu-

lui de experiențe, bune 

 Accesarea resurselor 

educaţionale europene. 

 Crearea abilităţilor per-

sonale, a deprinderilor soci-

ale şi tehnice, de promovarea 

dimensiunii europene şi ega-

lităţii de şanse în educaţia 

elevilor; 

 Dezvoltarea personală a 

elevilor prin implicarea lor în 

implementarea proiectelor 

europene.  

 Crearea bazei ma-

teriale pentru susţine-

rea promovării di-

mensiunii europene şi 

a egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor de 

către cadrele didac-

tice; 

 Asigurarea resur-

selor financiare și 

materiale necesare 

desfășurării activității 

comisiei de proiecte 

 Colaborare cu repre-

zentanţi ai ONG -urilor, 

instituţiilor de cultură din 

ţară şi din străinătate; 

 Crearea de oportuni-

tăţi pentru dezvoltarea şi 

implementarea proiecte-

lor educaţionale la nive-

lul unității; 

 Diseminarea proiec-

telor europene și a rezul-

tatelor acestora în comu-

nitatea lărgită în vederea 
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practici, metode și rezul-

tate ale proiectelor euro-

pene derulate și a suste-

nabilității acestora.  

 Promovarea valorilor 

europene și a competen-

țelor specifice educației 

permanente/învățării pe 

tot parcursul vieții în ac-

tivitățile formale, infor-

male și nonformale. 

 Valorificarea resurselor 

intangibile și a experienței 

profesorilor participanți la 

proiecte și programe euro-

pene. 

educative și pro-

grame. 

creșterii prestigiului șco-

lii.  

 Implementarea de 

proiecte și activități în 

parteneriat cu instituții 

din comunitatea locală, 

națională și europeană în 

scopul valorizării rezul-

tatelor obținute în proiec-

tele anterioare. 

T5 

 Creșterea gradului de 

implicare a familiei și co-

munității în stabilirea 

CDȘ în scopul acordării 

conținutului acestora la 

nevoile concrete ale par-

tenerilor sociali 

 Realizarea de programe co-

mune de formare pentru ca-

dre didactice, părinți și repre-

zentanți ai comunității în do-

meniul comunicării și al ne-

gocierii 

 Atragerea părinților ca par-

teneri ai actului de educație 

 Creșterea contribu-

ției familiei pentru 

îmbunătățirea condiți-

ilor de instruire  

 

 Realizarea în comun a 

unor activități curriculare 

și extracurriculare 

T6 

 Dezvoltarea privind ac-

tivitatea de marketing- 

publicistică 

 Responsabilizarea şi moti-

varea resursei umane pentru 

promovarea imaginii şcolii; 

 Colaborarea între cadrele 

didactice pentru organizarea 

și promovarea de concursuri 

și alte acțiuni extracurricu-

lare.  

 Crearea și dezvoltarea unei 

culturi organizaționale care 

promoveazǎ și susține încre-

derea , creativitea și inova-

rea, munca de calitate, spiri-

tul de echipǎ și colaborarea 

 Atragerea de re-

surse pentru realiza-

rea unor materiale de 

promovare a imaginii 

şcolii 

 Încheierea unor parte-

neriate cu instituţii, orga-

nizaţii,  mass-media, im-

plicate în promovarea 

imaginii şcolii. 

 

 

V.Direcții de acțiune 

1. Asigurarea şi promovarea calității serviciilor educaționale 

1.1.Elaborarea documentelor de proiectare și de gestionare a resurselor umane, cu includerea aspectelor specifice 

educației în mediul on-line; 

1.2. Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspectiva noului context pandemic în vederea alfabetizării 

științifice, a dezvoltării gândirii critice şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaționale; 

1.3.Asigurarea calității procesului didactic (predare – învăţare - evaluare) din perspectiva educației pe tot parcursul 

vieţii, prin raportarea la contextul pandemic actual și la politicile educaționale naționale şi europene 

1.4.Monitorizarea implementării curriculumului la toate nivelurile şi disciplinele de învăţământ, precum şi a noilor 

manuale cu respectarea specificului scenariilor aprobate  

1.5.Adaptarea ofertei educaţionale la specificul unităţilor de învăţământ, a contextului pandemic şi la nevoile edu-

caţionale ale elevilor/copiilor/ comunităţilor locale, prin promovarea CDȘ/CDL 

I.6. Dezvoltarea capacității unităţii de învăţământ de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor educaţionale ofe-

rite şi de planificare strategică  

 

2. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaționale 

2.1.Accesul tuturor copiilor și elevilor din localitate la educație; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segre-

gare 

2.2. Diminuarea situațiilor de părăsire timpurie a școlii/ abandonului școlar şi a riscului de analfabetism științific/ 

funcțional 

2.3. Îndrumarea cadrelor didactice cu privire la desfășurarea învățării online/la distanță 
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2.4.Identificarea și asigurarea de resurse în vederea accesului la învățarea online 

2.5.Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică în vederea obţinerii progresului școlar  

2.6. Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu CES  şi care provin din medii educaţionale 

defavorizate 

 

3. Susținerea și promovarea performanței în educație la Liceul teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni 

3.1.Asigurarea condițiilor optime pentru organizarea competițiilor școlare cu respectarea regulamentelor specifice și 

a regulilor impuse de contextul pandemic 

 

4. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali şi 

implicarea acestora în aspectele care ţin de viața şcolii 

4.1. Dezvoltarea școlii în vederea propunerii unor oferte educaţionale corelate cu specificul comunităţii locale şi cu 

piaţa muncii 

4.2.Aplicarea legislației în vigoare din perspectiva unui management proactiv care valorifică specificul comunității, 

prin raportare la contextul pandemic, la politicile educaționale naționale și europene 

 

5.1. Asigurarea accesului egal al personalului la formarea continuă continuă oferite de instituții abilitate 

5.1. Evaluarea, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe școlare și pentru 

echilibrarea raportului dintre abordarea disciplinară şi cea integrată 

5.2. Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice 

5.3. Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin programe de formare şi activităţile metodico- ştiinţifice 

desfăşurate la nivel local/judeţean. 

 

6. Promovarea educației nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi  

6.1. Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale comunității și locale și cu 

cerințele societății actuale 

6.2. Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării 

civismului, voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică 

6.3. Promovarea dialogului intercultural prin parteneriate cu instituţii relevante din mediul cultural şi economic lo-

cal/județean 

6.4.Dezvoltarea unor strategii educaționale specifice în vederea diminuării situațiilor de violență în școli 

 

7. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

7.1.Crearea de oportunități pentru dezvoltarea rolului educativ al părinţilor 

7.2. Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală - pozitivă a tuturor actorilor educaţionali 

faţă de educaţia permanentă personală şi profesională 

7.3.Accentuarea rolului activ al școlii ca centru de informare în domeniul educației și de formare a adulților / parte-

nerilor educaționali 

7.4.Monitorizarea inserției absolvenților 

 

8. Compatibilizarea sistemului educaţional al liceului cu sistemele europene de învăţământ 

8.1. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale la nivelul 

8.2. Implementarea proiectelor europene, în contextul modificărilor operate prin Programul Erasmus+, POCU, POC, 

POIM 

8.3.Asigurarea, la nivelul unității cu PJ și a structurilor, a infrastructurii şi echipamentelor, inclusiv a sustenabilităţii, 

mentenanţei şi suportului TIC 

 

d.Motivarea alegerii ţintelor: 

 ţintele stabilite respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale ; 

 sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile ; 

 folosesc mai eficient resursele disponibile ale școlii ; 
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 conduc la creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală.; 

 contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului școlii. 
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Partea a III-a – Planul operational pentru anul școlar  2021-2022 

I. Asigurarea şi promovarea calității serviciilor educaționale 

Obiectivul 

 

Măsuri/Acțiuni 

 
Termene Responsabili 

Sursa de fi-

nanțare 
Indicatori de performanță 

1.1.Elaborarea documentelor 

de proiectare și de gestionare a 

resurselor umane, cu include-

rea aspectelor specifice educa-

ției în mediul on-line 

Proiectarea strategiilor manageriale din per-

spectiva apariției unor situații speciale, care 

impun activitatea on-line/la distanță sau sus-

pendarea cursurilor 

Septembrie 

2021 

Directori Fonduri proprii Existența documentelor mangeriale 

(planuri manageriale, planuri ope-

raționale, ROF etc.) 

Proiectarea strategiilor didactice din perspec-

tiva apariției unor situații speciale, care im-

pun activitatea on-line/la distanță sau suspen-

darea cursurilor 

octombrie 

2021 

Comisia curricu-

lum 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Existența documentelor de proiec-

tare – planificări calendaristice 

Actualizarea fișelor postului cadrelor didac-

tice și includerea unor specificații privind ac-

tivitatea online 

Septembrie 

2021 

Directori 

Consiliul de admi-

nistrație 

Fonduri proprii Existența fișelor postuli 

Întocmirea orarului școlii și structurilor în ve-

derea respectării specificului celor trei scena-

rii 

Septembrie 

2021 

Comisia de întoc-

mire a orarului 

Fonduri proprii Existența orarului pentru PJ și fie-

care structură  

Verificarea modului de întocmire a documen-

telor școlare de proiectare didactică adaptate 

învățării on line, cu respectarea recomandări-

lor M.E.C. 

Permanent Director 

Comisia curricu-

lum 

Fonduri proprii Existența schițelor/proiectelor di-

dactice pentru cel puțin 50% dintre 

activități 

1.2.Asigurarea procesului de 

predare-învăţare din perspec-

tiva noului context pandemic în 

vederea alfabetizării științifice, 

a dezvoltării gândirii critice şi a 

centrării activităţilor pe elevi şi 

nevoile lor educaţionale 

Asigurarea aplicării Curriculum-ului național 

în conformitate cu Planurile – cadru și progra-

mele școlare în vigoare 

Permanent Directori 

Comisia pentru 

curriculum 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Întocmirea planificărilor calendaris-

tice de către toate cadrele didactice 

(100%) și predarea lor la termen 

Parcurgerea integrală a materiei la 

toate disciplinele (conform planifi-

cărilor) 

Realizarea activităților didactice utilizând ma-

terialele didactice din dotare și  mijloacele me-

dia  

Permanent Directori 

Cadre didactice 

Fonduri proprii 25% din lecţii se vor desfăşura utili-

zând materialele didactice și  mij-

loacele media; 
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90% din orele de specialitate se vor 

desfășura în laboratoare, ateliere, 

sală de sport  

Adaptarea / diversificarea ofertei curriculare 

la decizia şcolii, în concordanţă cu interesele 

şi nevoile de educaţie ale elevilor, cu resursele 

de care dispun şcolile şi cu tendinţele actuale 

privind educația on line/la distanță și din soci-

etatea globală 

Conform gra-

ficului 

M.E.C. Per-

manent 

 

Directori 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Calitatea programelor şcolare pen-

tru C.D.Ş. (diversitate, atractivitate) 

Aplicarea unor chestionare de im-

pact pentru elevi și părinți/ analize 

sociologice, cel puțin o activitate/ 

semestru/ clasă 

Diversificarea practicilor didactice din per-

spectiva noului context pandemic și al activi-

tăților online 

Permanent Cadrele didactice Fonduri proprii Procentul de promovabilitate 

Monitorizarea desfășurării procesului instruc-

tiv-educațiv în cele 3 scenarii prin asistențe la 

lecții 

Conform gra-

ficului 

Directori Fonduri proprii Minim o asistență la lecție pentru fi-

ecare cadru didactic/an 

Prezentarea de resurse educaționale care pot fi 

utilizate în activitatea didactică prin interme-

diul tehnologiei şi al internetului 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

Fonduri proprii Existența resurselor educaționale 

pentru fiecare disciplină 

Participarea cadrelor didactice la stagii de for-

mare, webinarii, workshopu-uri pentru desfă-

șurarea de activități didactice în mediul online 

Permanent Responsabil for-

mare continuă 

Cadre didactice 

Fonduri MEC 

pentru formare 
Nr. participanți la activități 

Diversificarea modalităților de evaluare a ele-

vilor inclusiv în cadrul lecțiilor desfășurate în 

mediul online 

Permanent Cadrele didactice Fonduri proprii Portofoliile elevilor 

Monitorizarea rezultatelor școlare în vederea 

creșterii calității actului didactic 

Semestrial Directorii Fonduri proprii Procentul de promovabilitate 

I.3.Asigurarea calității proce-

sului didactic (predare – în-

văţare - evaluare) din perspec-

tiva educației pe tot parcursul 

vieţii, prin raportarea la contex-

tul pandemic actual și la politi-

cile educaționale naționale şi 

europene 

Asigurarea condițiilor pentru implementarea 

curriculum-ului (manuale, instruirea cadrelor 

didactice, spații adecvate și dotate corespun-

zător) din perspectiva respectării condițiilor 

de securitate împotriva infectării cu SARS 

CoV-2 

Septembrie 

2021 

Director, directori 

adjuncți 

Administrator pa-

trimoniu 

 

Fonduri proprii 

Bugetul local 
Asigurarea spațiilor igienizate 

Dotarea spațiilor cu echipamente IT 

și asigurarea conexiunii la Internet 

în toate spațiile în care se desfășoară 

activitate didactică  

Monitorizarea modului de recuperare a mate-

riei care nu a fost parcursă în anul școlar 2020-

2021 

 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

Comisia curricu-

lum 

Fonduri proprii Asistențe la lecții 
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Aplicarea de chestionare elevilor, părinților 

sau altor parteneri educaționali în vederea 

conceperii strategiilor de învățare pentru fie-

care dintre cele 3 scenarii 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

Fonduri proprii 50 chestionare completate pentru fi-

ecare categorie de beneficiari 

Colectarea periodică și analiza informațiilor 

privind organizarea și desfășurarea procesului 

de învățare online; 

Permanent Comisia curricu-

lum 

Fonduri proprii Cel puțin o ședință /semestru a Co-

misiei pentru curriculum 

Raportul semestrial al Comisiei 

pentru curriculum 

Aplicarea prevederilor metodologiilor şi ca-

lendarelor de desfăşurare a examenelor naţio-

nale, în condițiile impuse de pandemia CO-

VID-19 

 

Conform gra-

ficului 

M. E.C 

Director, directori 

adjuncți 

Diriginți clase ter-

minale 

Părinți 

Fonduri proprii Modalități de informare, diversitate, 

calitate, periodicitate 

Organizarea simulărilor pentru examenele 

naţionale 

Conform gra-

ficelor I.S.J. 

şi M.E.C. 

Director, directori 

adjuncți 

Cadre didactice 

 

Fonduri proprii Rezultatele obţinute de către 

elevi la aceste simulări 

Desfășurarea examenelor naționale conform 

metodologiilor M.E.C., cu respectarea legisla-

ției în vigoare 

Conform gra-

fic MEC 

Director, directori 

adjuncți 

 

Fonduri proprii Respectarea metodologiilor și a le-

gislaţiei în vigoare 

Monitorizarea inserţiei absolvenţilor claselor 

a VIII-a într-o formă de învăţământ liceal/ 

profesional 

Iulie-august 

2022 

Diriginții claselor a 

VIII-a 

Fonduri proprii Cuprinderea tuturor absolvenților 

de gimnaziu într-o formă de învăță-

mânt profesional/liceal 

I.4.Monitorizarea implementă-

rii curriculumului la toate nive-

lurile şi disciplinele de învăţă-

mânt, precum şi a noilor manu-

ale cu respectarea specificului 

celor 3 scenarii aprobate 

(verde, galben, roșu) 

Evaluarea capacității școlii și a structurilor 

arondate cu privire la desfășura activității su-

port de învățare prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului, în vederea asigurării accesului 

și calității educației 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

 

Fonduri proprii Bază date echipamente IT 

Accesare fonduri europene în vede-

rea achiziționării de echipamente 

(POC) 

Monitorizarea implementării curriculumului 

la toate nivelurile şi disciplinele de învăță-

mânt, precum şi a noilor manuale 

Permanent Comisia curricu-

lum 

Fonduri proprii Parcurgerea integrală a programelor 

Existența manualelor pentru toți 

elevii 

Crearea unor oportunități de dezvoltare profe-

sională pe problematica predării on-line 

Permanent Responsabil for-

mare continuă 

Fonduri MEC 

pentru formare 
Nr. participanți 

Participarea cadrelor didactice la cursurile de 

formare organizate prin proiectul strategic 

An școlar 

2021-2022 

Responsabil for-

mare continuă 

Fonduri euro-

pene pentru 

formare 

Nr. participanți 
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C.R.E.D. în vederea implementării noului 

curriculum pentru învățământul gimnazial  

1.5.Adaptarea ofertei educaţio-

nale la specificul unităţilor de 

învăţământ, a contextului pan-

demic şi la nevoile educaţio-

nale ale elevilor/copiilor/ co-

munităţilor locale, prin promo-

varea CDȘ/CDL 

Respectarea procedurii de stabilire a 

CDȘ/CDL cu parcurgerea etapelor specifice și 

în concordanță cu prevederile planurilor cadru 

Conform ca-

lendarului 

M.E.C. 

Coordonator comi-

sie curriculum 

Fonduri proprii Nr discipline CDȘ/CDL aprobate 

Participarea unității la Târgul (virtual) al ofer-

telor educaționale 

Conform gra-

fic ISJ 

Comisia OȘP Fonduri proprii Existența materialelor de promo-

vare a ofertei educaționale 

1.6. Dezvoltarea capacității 

unităţii de învăţământ de moni-

torizare şi evaluare a calităţii 

serviciilor educaţionale oferite 

şi de planificare strategică 

Dezvoltarea unei culturi a calității la nivelul 

unității 

Permanent Director Fonduri proprii Funcționarea C.E.A.C. în conformi-

tate cu prevederile legislative în vi-

goare; 

Existența documentelor proiective 

CEAC 

Existenţa R.A.E.I. 

Elaborarea raportului anual de autoevaluare a 

calității și a planului de îmbunătățire 

14 octombrie 

2021 

CEAC Fonduri proprii Existența RAEI și a planului de îm-

bunătățire 

Desfășurarea activităților CEAC premergă-

toare întocmirii RAEI  

Permanent Director Fonduri proprii Utilizarea corectă a platformei on-

line ARACIP 

Încărcarea pe platforma 

online a datelor necesare 

Monitorizarea acţiunilor care vizează evalua-

rea şi ameliorarea serviciilor educaţionale 

Permanent Directorul  Fonduri proprii Existenţa planului de măsuri privind 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

educaţionale, elaborat în concor-

danţă cu necesităţile identificate în 

RAEI 

Managementul, monitorizarea şi verificarea 

corectitudinii şi completitudinii datelor intro-

duse în S.I.I.I.R. 

Permanent Comisia SIIIR Fonduri proprii Completarea corectă şi completă a 

datelor solicitate 

 

 

2. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaționale 

Obiectivul 

 

Măsuri/Acțiuni 

 
Termene Responsabili 

Sursa de fi-

nanțare 
Indicatori de performanță 
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2.1.Accesul tuturor copiilor și 

elevilor din localitate la educa-

ție; eliminarea oricăror forme 

de discriminare şi segregare 

Asigurarea accesului în învățământul preșco-

lar a unui număr cât mai mare de copii cu vâr-

ste între 3 și 6 ani 

Conform ca-

lendarului de 

înscriere în 

învățământul 

preșcolar ela-

borat de 

M.E.C. 

Director 

Coordonatori struc-

turi 

MEC 

Consiliul local 
Cuprinderea tuturor copiilor de vâr-

stă 3 ani în învățământul preșcolar 

Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror 

părinți sunt plecați în străinătate 

Septembrie 

2021 

Psiholog școlar 

Învățători/diriginți 

Fonduri proprii Existenta bazei de date la nivelul 

școlii 

Monitorizarea elevilor cu părinți plecați în 

străinătate 

permanent Psiholog școlar 

Învățători/diriginți 

Fonduri proprii Reducerea absenteismului/abando-

nului  

Utilizarea la clasă a metodelor activ – partici-

pative în vederea creșterii motivației elevilor 

pentru învățare 

Permanent Cadre didactice Fonduri proprii Creșterea procentului de promova-

bilitate 

Încheierea de parteneriate cu ONG-uri în ve-

derea implementării unor proiecte și programe 

educaționale pentru elevii aflați în situații de 

risc 

Permanent Director Fonduri proprii Nr proiecte derulate 

Desfășurarea activităților în cadrul proiectului 

„Școli prietenoase în comunități implicate”  

An școlar 

2021-2022 

Cadre didactice im-

plicate în proiect 

Fonduri UE Nr de elevi implicați în proiect 

Rapoarte de activitate 

2.2. Diminuarea situațiilor de 

părăsire timpurie a școlii/ aban-

donului școlar şi a riscului de 

analfabetism științific/ funcțio-

nal 

Monitorizarea frecvenței elevilorîn vederea 

diminuării absenteismului și abandonului 

școlar 

Zilnic Responsabil moni-

torizarea frecvenței 

Fonduri proprii Diminuarea absenteismului/aban-

donului școlar 

Dezvoltarea activităților de consiliere și 

orientare în carieră şi în sistem tutorial, 

specifice pentru copiii aparținând grupurilor 

dezavantajate 

Permanent Consilierul școlar Fonduri proprii Nr de participanți 

Derularea, monitorizarea şi mediatizarea pro-

gramelor de sprijin educațional care vizează 

stimularea participării şcolare, reducerea ab-

senteismului/ a abandonului şcolar (acordarea 

de tichete valorice, bursa profesională, bursa 

„Bani de liceu”) 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

 

Fonduri proprii Nr beneficiari 

2.3. Îndrumarea cadrelor didac-

tice cu privire la desfășurarea 

învățării online/la distanță 

Consilierea și îndrumarea cadrelor didactice 

privind proiectarea activităților de predare în-

vățare evaluare online, la toate disciplinele 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

Profesori TIC 

Fonduri proprii Nr cadre didactice consiliate 
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 Stabilirea sarcinilor de lucru, a proiecte-

lor/portofoliilor care sprijină activitatea didac-

tică prin intermediul tehnologiei şi al interne-

tului 

Octombrie 

2021 

Cadre didactice Fonduri proprii 1 model de portofoliu pentru fiecare 

disciplină 

2.4.Identificarea și asigurarea 

de resurse în vederea accesului 

la învățarea online 

Promovarea și implementarea programelor 

guvernamentale care susțin accesul egal la 

educație (Euro 200) 

Conform ca-

lendarului 

Director, directori 

adjuncți 

Învățători, diriginți 

Fonduri proprii Procesarea tuturor dosarelor înre-

gistrate  
 

Identificarea și accesarea, în parteneriat cu 

UAT Răducăneni, a surselor de finanțare pen-

tru achiziționarea de tablete/echipamente, în 

vederea desfășurării activității online 

Realizarea unei campanii de informare 

 

 Autorități locale 

 

Fonduri proprii 

 
 

Realizarea, la nivelul unității școlare de pa-

chete de resurse educaționale pentru toate dis-

ciplinele de învățământ (fișe de lucru, teme de 

portofoliu, instrumente de evaluare și de feed 

back), destinate elevilor care nu au acces la 

mediul de învățare/comunicare online 

Funcție de 

contextul 

pandemic 

Directorul, directo-

rii adjuncți, 

Cadrele didactice 

Fonduri proprii Existența pachetelor educaționale 

2.5.Asigurarea calităţii servici-

ilor de asistenţă psihopedago-

gică în vederea obţinerii pro-

gresului școlar  

Asigurarea serviciilor de consiliere, de orien-

tare şcolară şi profesională pentru copii, elevi, 

părinţi, cadre didactice 

Permanent Consilier școlar Fonduri proprii Nr de consilieri realizate 

Furnizarea serviciilor de consiliere și orientare 

școlară și profesională pentru toate clasele în 

vederea continuării studiilor 

Permanent  Consilier școlar Fonduri proprii Nr de consilieri realizate 

Aplicarea de teste în vederea cunoașterii ele-

vilor, a resurselor personale și identificării in-

tereselor și aptitudinilor 

Când este ca-

zul 

Consilier școlar Fonduri proprii Diminuarea nr. de elevi aflați în risc 

2.6. Promovarea şi eficientiza-

rea serviciilor educaţionale 

pentru copiii cu CES  şi care 

provin din medii educaţionale 

defavorizate 

Elaborarea și implementarea strategiilor de în-

vățare adaptate nevoile individuale ale elevi-

lor în scopul realizării unei educații incluzive 

și asigurării egalității de șanse 

Permanent Cadrele didactice 

Părinții, elevii 

Fonduri proprii Existența planificărilor adaptate 

pentru fiecare colectiv de elevi 

Existența programelor adaptate pen-

tru elevii cu CES 

Existența programelor remediale 

pentru elevii cu performanțe reduse 

Existența programelor pentru elevii 

capabili de performanță 



 
54 

 

Dezvoltarea unor practici de lucru şi a unor 

metode specifice de intervenție în lucrul cu 

copilul cu CES prin participarea la cursuri de 

formare online cuprinse în oferta de formare 

CJRAE și CCD Iași pe problematica educației 

incluzive 

Periodic pe 

parcursul 

anului şcolar 

2021-2022 

Responsabil for-

mare continuă 

Fonduri proprii Nr cadre didactice participante 

 

 

3. Susținerea și promovarea performanței în educație la Liceul teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni 

Obiectivul 

 

Măsuri/Acțiuni 

 
Termene Responsabili 

Sursa de fi-

nanțare 
Indicatori de performanță 

3.1.Asigurarea condițiilor op-

time pentru organizarea com-

petițiilor școlare cu respectarea 

regulamentelor specifice și a 

regulilor impuse de contextul 

pandemic 

Implicarea cadrelor didactice în identificarea, 

motivarea şi pregătirea elevilor capabili de 

performanţă 

Permanent  Cadre didactice Fonduri proprii Desfăşurarea activităţilor în con-

diţii optime  
 

Asigurarea bazei materiale necesară desfășu-

rării orelor de pregătire suplimentară, concur-

surilor, testărilor și examenelor naționale 

Permanent Director, 

Adm patrimoniu 

Fonduri proprii Desfăşurarea activităţilor în condiţii 

optime 

Organizarea și desfășurarea concursurilor or-

ganizate în școală 

Permanent Director, 

Spiridon Mariana 

Fonduri proprii Creșterea nr de elevi participanți 

Creșterea nr de premii/diplome 

 

 

4. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali şi implicarea acestora în aspectele care ţin de 

viața şcolii 

Obiectivul 

 

Măsuri/Acțiuni 

 
Termene Responsabili 

Sursa de fi-

nanțare 
Indicatori de performanță 

4.1. Dezvoltarea școlii în vede-

rea propunerii unor oferte edu-

caţionale corelate cu specificul 

comunităţii locale şi cu piaţa 

muncii 

Stabilirea si monitorizarea îndeplinirii roluri-

lor şi responsabilităților membrilor CA la ni-

velul școlii  

 

Noiembrie  

2021 

Director Fonduri proprii Funcţionarea eficientă a CA 

Colaborarea între scoală si autorități 

locale, CCD,ONG-uri, agenți economici pen-

tru realizarea de proiecte comune în benefi-

ciul instituției și al comunității 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Nr de proiecte realizate 
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Realizarea unui program diversificat de acti-

vități pentru organizarea programului “Școala 

altfel” 

Aprilie 2022 Responsabil activi-

tăți educative 

Fonduri proprii Program „Școala altfel” 

Nr elevi/cadre didactice, părinți/ 

membri ai comunității participanți 

Implementare Sistemului de Control Mana-

gerial Intern  conform legislaţiei în vigoare 

Permanent Director 

Comisia SCIM 

Fonduri proprii Elaborarea procedurilor de apli-

care, a planurilor operaţionale; 

Analize de etapă 

4.2.Aplicarea legislației în vi-

goare din perspectiva unui ma-

nagement proactiv care valori-

fică specificul comuni-tății, 

prin raportare la contextul pan-

demic, la politicile educațio-

nale naționale și europene 

Constituirea organismelor de conducere la ni-

velul fiecărei unități de învățământ, în con-

formitate cu legislația în vigoare 

 

Începutul 

anului şcolar 

Director Fonduri proprii Funcţionarea eficientă a organis-

melor de conducere în toate uni-

tăţile de învăţământ 

Monitorizarea implementării noului curricu-

lum specific nivelului gimnazial în acord cu 

recomandările C.P.N.E.E. şi I.Ş.E. 

Permanent  Comisia curricu-

lum 

Fonduri proprii Existența fișelor de asistență și a 

raportului comisiei pentru curricu-

lum 

Eficientizarea activității prin constituirea co-

misiilor ce vor funcționa în anul școlar 2020-

2021 

Septembrie 

2021 

Director Fonduri proprii Decizii de constituire comisii 

Asigurarea încadrării cu personal didactic ca-

lificat, conform metodologiei și legislației în 

vigoare 

Septembrie 

2021 

Director 

Secretariat 

Fonduri proprii Fișe de încadrare, CIM 

REVISAL 

Prevenirea situațiilor conflictuale şi gestiona-

rea eficientă a situațiilor de criză educațio-

nală. 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Scăderea numărului sesizărilor/ re-

clamațiilor 

Prezentarea noilor metodologii/regulamente/ 

prevederi legale în cadrul ședințelor CP/șe-

dințelor cu părinții 

Când este ca-

zul 

Director 

Responsabil activi-

tate cu părinții 

Fonduri proprii Procese verbale 

Implementarea strategiilor manageriale adec-

vate școlii 

Permanent Comisia de dezvol-

tare SCIM 

Fonduri proprii Existența procedurilor operaționale 

 

 

5. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a  personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

Obiectivul 

 

Măsuri/Acțiuni 

 
Termene Responsabili 

Sursa de fi-

nanțare 
Indicatori de performanță 

5.1. Asigurarea accesului egal 

al personalului la formarea con-

tinuă continuă oferite de insti-

tuții abilitate 

Participarea cadrelor didactice, personalului 

didactic auxiliar și nedidactic  la programe de 

formare continuă 

Permanent  Cadre didactice 

Personal didactic 

auxiliar și nedidac-

tic 

Fonduri proprii 100%dintre cadrele didactice care 

îndeplinesc condițiile să fie înscrise 

la examenele de grad 
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90% dintre cadrele didactice să cu-

muleze 90 de credite în ultimii 5 ani 

100% din personalul didactic auxi-

liar și nedidactic să urmeze cursuri 

de formare profesională 

Popularizarea activităţilor de formare oferite 

de  CCD Iași sau alte instituții prin 

programe şi proiecte europene  

 

Permanent  Responsabil for-

mare continuă  

Cadre didactice 

Fonduri proprii Existența ofertei de formare oferită 

de CCD Iași și  prin proiectele 

POSDRU.;  

Anual 5 de cadre didactice implicate 

în programe de formare continuă  

 Participarea cadrelor didactice la activităţile 

comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice  

Conform pla-

nificărilor 

Responsabil for-

mare continuă 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Prezenţa 100% a cadrelor didactice 

la cercuri pedagogice  

5.2. Evaluarea, consilierea și 

monitorizarea cadrelor didac-

tice pentru aplicarea noilor 

programe școlare și pentru 

echilibrarea raportului dintre 

abordarea disciplinară şi cea 

integrată 

Consilierea cadrelor didactice pentru finaliza-

rea parcursului specific obținerii definitivării 

în învățământ și a gradelor didactice 

Permanent  Director, directori 

adjuncți 

Responsabil for-

mare continuă 

 

Fonduri proprii 90% din cadrele didactice înscrise 

obțin definitivarea și gradele didac-

tice 

Monitorizarea parcurgerii programelor șco-

lare și recuperarea materiei care nu s-a predat 

în anul școlar 2019-2020 conform reperelor 

metodologice elaborate de M.E.C. 

Conform gra-

ficului asis-

tențelor 

Director, directori 

adjuncți 

Responsabil comi-

sie curriculum 

Fonduri proprii Nr asistențe efectuate 

Fișe de asistență 

5.3. Dezvoltarea competențe-

lor digitale ale cadrelor didac-

tice 

Participarea la cursuri de formare/sesiuni de 

instruire privind învățarea în mediul 

online cu inspectorii școlari, 

Conform pla-

nificării 

Responsabil for-

mare continuă 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Nr cadre didactice partiicpante 

5.4. Creşterea calităţii procesu-

lui de formare continuă prin 

programe de formare şi activi-

tăţile metodico- ştiinţifice des-

făşurate la nivel local/judeţean. 

Actualizarea bazei de date cuprinzând cadrele 

didactice care nu au acumulat 90 de credite 

profesionale transferabile 

Noiembrie 

2021 

Responsabil for-

mare continuă 

 

Fonduri proprii Baza de date pentru fiecare unitate 

de învățământ din județ 

Formarea continuă a tuturor cadrelor didac-

tice atât la nivelul şcolii cât şi prin centre 

specializate : ISJ, CC D şi alte organisme 

abilitate MEN în special în ceea ce privește 

dezvoltarea competențelor digitale 

Pe parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

Responsabil for-

mare continuă 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Certificate, adeverințe de partici-

pare 
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6. Promovarea educației nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

Obiectivul 

 

Măsuri/Acțiuni 

 
Termene Responsabili 

Sursa de fi-

nanțare 
Indicatori de performanță 

6.1. Armonizarea intereselor 

legate de dezvoltarea personală 

a individului cu cele ale comu-

nității și locale și cu cerințele 

societății actuale 

Organizarea alegerilor la nivelul unității pen-

tru Consiliul Elevilor și stabilirea sarcinilor fi-

ecărui membru 

Octombrie 

2021 

Coordonator consi-

liul elevilor 

Fonduri proprii Existența Consiliului elevilor  

Susținerea unor activități în parteneriat cu In-

spectoratul de Poliție, ONG-uri pentru comba-

terea violenței, prevenirea traficului de ființe 

umane și protecția datelor de interes personal 

Permanent Responsabil comi-

sie 

Învățătorii și diri-

ginții 

Fonduri proprii Fotografii și clipuri realizate în tim-

pul activităților;  

Acorduri de parteneriat  

Procese verbale 

Realizarea unui program diversificat de acti-

vități în perioada „Școala altfel” 

Aprilie 2022 Responsabil activi-

tăți educative 

Fonduri proprii Plan activități 

Dovezi de desfășurare a activităților 

Promovarea drepturilor omului și formarea 

comportamentelor specifice cunoașterii și 

dezvoltării durabile 

Conform pla-

nificării 

Responsabil activi-

tăți educative 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Nr activităților prezentate 

6.2. Crearea unor oportunităţi 

pentru educaţia complexă, per-

manentă, în spiritul compe-

tenţelor cheie, al dezvoltării ci-

vismului, voluntariatului, mul-

ticulturalismului, într-o socie-

tate complexă, dinamică 

Realizarea de activități care să promoveze di-

versitatea și multiculturalitatea 

Conform plan 

activitate 

Subcomisia pentru 

promovarea inter-

culturalității 

Fonduri proprii Nr activități desfășurate 

Stimularea implicării elevilor în promovarea 

valorilor și principiilor etice: toleranță, drep-

tate, cetățenie activă, respectarea drepturilor 

omului etc 

Conform plan 

activitate 

Subcomisia pentru 

promovarea inter-

culturalității 

Fonduri proprii Nr elevi implicați în activități 

Realizarea de activități în colaborare cu In-

spectoratul pentru situații de urgență 

Conform plan 

activitate 

Subcomisia ISU Fonduri proprii 1 simulare cutremur/incendiu pe an 

Desfășurarea de programe de acțiune comuni-

tară și de promovare a voluntariatului la nive-

lul comunității locale 

Conform plan 

activitate 

Enache Aurora 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Nr elevi participanți la activități de 

voluntariat 

Inițierea și derularea unor programe cu carac-

ter cultural – artistic cu scopul punerii în va-

loare a creativității elevilor 

Conform pla-

nificării 

Responsabil activi-

tăți educative 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Nr. elevi participanți 

Dezvoltarea programelor Strategiei Naţionale 

de Acţiune Comunitară 

Permanent Coordonator 

SNAC 

Fonduri proprii Atragerea unui număr mai mare de 

parteneri în acţiunile comunitare cu 

3% faţă de anul trecut; 

Organizarea de activități educative specifice 

pentru marcarea momentelor semnificative 

Conform pro-

gramului 

Responsabil activi-

tăți educative 

Cadre didactice 

Fonduri proprii Nr. de activități realizate/ impactul 

activităților în massmedia 
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din viața școlii, (Sărbătorile de Crăciun, Ziua 

Unirii - 24 ianuarie, Paștele, etc.) 

Promovarea tuturor activităților extracurricu-

lare și de voluntariat pe site-ul și pagina de fa-

cebook a școlii 

Permanent  Responsabil activi-

tăți educative 

Responsabil SNAC 

Fonduri proprii existența dovezilor pe site-ul școlii/ 

accesarea periodică a site-ului 

6.3. Promovarea dialogului in-

tercultural prin parteneriate cu 

instituţii relevante din mediul 

cultural şi economic local/ju-

dețean 

Realizarea unor parteneriate cu instituții din 

mediul economic și cultural local și județean 

în vederea organizării de activități 

Permanent Director 

Consilier educativ 

 

Fonduri proprii Nr. de parteneriate realizate  

Nr. de elevi şi profesori participanți 

6.4.Dezvoltarea unor strategii 

educaționale specifice în vede-

rea diminuării situațiilor de vi-

olență în școli 

Elaborarea unor materiale informative desti-

nate cadrelor didactice şi părinţilor care să 

permită identificarea, recunoaşterea şi inter-

venţia în situaţii de criză 

Decembrie 

2021 – Apri-

lie 2022 

Responsabil comi-

sie violență 

Reprezentant poli-

ție 

Fonduri proprii Editarea şi numărul materialelor 

Participarea la programe de formare continuă 

în vederea recunoaşterii timpurii şi a gestio-

nării adecvate a cazurilor de bullying în con-

text educaţional 

An școlar 

2021-2022 

Responsabil comi-

sie violență 

Cadrele didactice 

Fonduri proprii Număr cadre didactice participante 

Diminuarea cu 5% a situațiilor în 

care copiii/elevii generează/sunt 

victime ale comportamentelor de 

bullying 

Desfășurarea unor activități în scopul conști-

entizării cauzelor și identificării mijloacelor 

de prevenire a fenomenelor de violență 

Conform plan 

activitate 

Comisia prevenire 

a violenței 

Fonduri proprii Reducerea nr. de sancțiuni aplicate 

elevilor 

Inițierea unor programe de parteneriat cu Po-

liția și Jandarmeria în vederea reducerii acțiu-

nilor antisociale și informării elevilor privind 

anumite riscuri 

Conform plan 

activitate 

Responsabil activi-

tăți educative 

 

Fonduri proprii Nr parteneriate încheiate 

Desfășurarea de activități cu părinții pe teme 

ce vizează violența în familie, bariere ale re-

lației adolescent – familie etc. 

Conform plan 

activitate 

Responsabil activi-

tăți educative 

Învățători și diri-

ginți 

Fonduri proprii Nr părinți participanți 

Derularea unor activități de prevenire a delic-

venței juvenile în colaborare cu Poliția și Jan-

darmeria 

Conform plan 

activitate 

Responsabil activi-

tăți educative 

Învățători și diri-

ginți 

Fonduri proprii Diminuarea nr. cazurilor de delic-

vență juvenilă 
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Realizarea unor acțiuni de informare cu pri-

vire la situațiile de risc (droguri, alcool, tu-

tun, trafic de ființe umane) și formele de 

agresivitate 

Conform plan 

activitate 

Responsabil activi-

tăți educative 

Învățători și diri-

ginți 

Fonduri proprii Eliminarea situațiilor de risc din 

școală și din afara ei 

Desfășurarea, în colaborare cu cu Poliția și 

Jandarmeria, a unor activități menite să dimi-

nueze violența din școli  

Conform plan 

activitate 

Responsabil comi-

sie prevenire vio-

lență  

Învățători și diri-

ginți 

Fonduri proprii Eliminarea formelor de agresivitate 

din școală și din afara ei 

Consilierea elevilor și părinților în scopul 

prevenirii eșecului școlar, absenteismului și 

abandonului 

Conform plan 

activitate 

Consilier școlar 

Învățători și diri-

ginți 

Fonduri proprii Reducerea absenteismului și a 

abandonului școlar 

Implicarea în activități a elevilor cu părinți 

plecați în străinătate 

Permanent Învățători și diri-

ginți 

Fonduri proprii Reducerea absenteismului și a 

abandonului școlar 

Realizarea planului de siguranță al școlii Octombrie 

2021 

Director, 

Adm. patrimoniu 

Fonduri proprii Existență plan pază 

Existență plan comun de acțiune 

 

 

7. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

Obiectivul 

 

Măsuri/Acțiuni 

 
Termene Responsabili 

Sursa de fi-

nanțare 
Indicatori de performanță 

7.1.Crearea de oportunități 

pentru dezvoltarea rolului edu-

cativ al părinţilor 

Organizarea unor întâlniri cu părinţii, în vede-

rea formării lor: Fii un bun educator al copi-

lului tău! 

Februarie – 

mai 2022 

Directori adjuncți 

Învățători și diri-

ginți 

Fonduri proprii Număr de părinţi participanţi. 

Chestionare de feed-back 

Implementarea unor programe de instruire a 

părinților pentru implicarea în activități de în-

vățare la distanță, la solicitarea acestora 

An școlar 

2021-2022 

Director, directori 

adjuncți 

Responsabil activi-

tatea cu părinții 

Fonduri proprii 2 programe de formare/an 

Inițierea/dezvoltarea unor programe socio - 

educaţionale menite să stimuleze participarea 

şcolară şi să reducă absenteismul, să sprijine 

accesul elevilor aflați în situații de risc la o 

educaţie de calitate 

Martie 2022 Consilier școlar  

Învățători și diri-

ginți 

Fonduri proprii Numărul de programe iniţiate/ dez-

voltate 

Diminuarea numărului de absenţe 

nemotivate cu min. 10%; 

7.2. Formarea şi dezvoltarea 

atitudinii de responsabilizare 

Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor cu toți 

actorii educaționali pentru promovarea valori-

Conform pla-

nului de acti-

vitate 

Director 

Consilier educativ 

Fonduri proprii Nr de parteneriate încheiate 
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socio-culturală - pozitivă a tu-

turor actorilor educaţionali faţă 

de educaţia permanentă perso-

nală şi profesională 

lor sociale, a cetățeniei democratice, a educa-

ției pentru mediu, sănătate, securitate perso-

nală, voluntariatului etc. 

 Prezentarea exemplelor de bună practică înre-

gistrate la nivelul unităţilor de învăţământ, în 

cadrul activităţilor cu părinții 

Semestrial Responsabil activi-

tatea cu părinții 

Fonduri proprii 1 activitate desfășurată/semestru 

7.3.Accentuarea rolului activ al 

școlii ca centru de informare în 

domeniul educației și de for-

mare a adulților / partenerilor 

educaționali 

Organizarea de activități de formare pentru 

adulți (cursuri, seminarii, lectorate, dezbateri, 

workshopuri etc.) 

Periodic Director  

Responsabil cu for-

marea continuă 

Fonduri proprii Număr activități de formare pentru 

adulți 

Implicarea profesorilor diriginţi şi a consilie-

rilor şcolari în campanii de informare a pă-

rinţilor cu privire la importanţa educaţiei 

Permanent Director, directori 

adjuncți 

Fonduri proprii 1 campanie de informare/semestru 

7.4.Monitorizarea inserției ab-

solvenților 

Realizarea bazei de date complete și actuali-

zate privind inserția absolvenților claselor a 

VIII-a și a XII-a 

Iulie – august 

2022 

Director  

Consilier școlar  

Profesori diriginți 

Fonduri proprii Existența bazei de date 

 

8. Compatibilizarea sistemului educaţional al liceului cu sistemele europene de învăţământ 

Obiectivul 

 

Măsuri/Acțiuni 

 
Termene Responsabili 

Sursa de fi-

nanțare 
Indicatori de performanță 

8.1. Crearea de oportunităţi 

pentru dezvoltarea şi imple-

mentarea proiectelor educaţio-

nale  

Consilierea cadrelor didactice în vederea accesă-

rii programelor europene de parteneriat  

Permanent Director 

Responsabil pro-

iecte și programe 

europene 

Fonduri proprii Nr. cadre didactice consiliate 

Identificarea de parteneri europeni în vederea 

scrierii și depunerii de proiecte educaționale 

Permanent  Director 

Responsabil pro-

iecte și programe 

europene 

Fonduri proprii Nr. parteneri identificați 

Depunerea aplicațiilor pentru proiecte Erasmus+ Conform ca-

lendarului 

Director 

Responsabil pro-

iecte și programe 

europene 

Fonduri proprii Nr. aplicații depuse 

8.2. Implementarea proiectelor 

europene, în contextul modifi-

cărilor operate prin Programul 

Erasmus+, POCU, POC, POIM 

Formarea echipelor pentru accesarea de fonduri 

nerambursabile în cadrul proiectelor POC și 

Conform gra-

fic finanțare 

Director, directori 

adjuncți 

MFE Min. 1 proiect redactat 
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POIM în vederea achiziției de echipamente edu-

caţionale și sanitare pentru elevii aflaţi în situaţii 

de risc – conf OUG 144/2020 

8.3.Asigurarea, la nivelul uni-

tății cu PJ și a structurilor, a in-

frastructurii şi echipamentelor, 

inclusiv a sustenabilităţii, men-

tenanţei şi suportului TIC 

Asigurarea dotărilor necesare pentru realizarea 

unui demers educaţional de calitate și în contextul 

învățării on-line 

Permanent Director 

Adm financiar 

Fonduri proprii Nr echipamente procurate 



IV.MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONLĂ 
1.a. MONITORIZAREA INTERNĂ: managerul unităţii 

Acţiunea Responsabil Parteneri Termen 

Înregistra-

rea rezul-

tatelor 

Instrumente 

1. Elaborarea şi afişarea pro-

iectului de dezvoltare insti-

tuţională 

Director 

 

- responsabili comi-

sii metodice  

- comisia pentru eva-

luarea şi 

asigurarea calităţii; 

septembrie  - produsul 

final 

- fişă de 

apreciere 

2. Asigurarea a calității actu-

lui educațional 

Director -responsabili comisii 

metodice 

pe parcur-

sul 

derulării 

proiectului 

- în baza de 

date a şco-

lii 

- fişe de 

evaluare 

3. Asigurarea accesului tutu-

ror copiilor/elevilor la servi-

ciile educaționale 

Director -responsabili comisii 

metodice 

pe parcur-

sul 

derulării 

proiectului 

- în baza de 

date a şco-

lii 

-fișe de 

evaluare 

4. Formarea personalului di-

dactic, didactic auxiliar și ne-

didactic 

Director 

 

-responsabil de for-

mare continuă 

pe parcur-

sul 

derulării 

proiectului 

- în baza de 

date a şco-

lii 

- liste de 

prezenţă la 

cursuri 

5. Dezvoltare a activităţilor 

educative extracurriculare 

orientate spre educaţia pentru 

dezvoltare durabilă, volunta-

riat, derularea proiectelor şi 

parteneriatelor educaţionale 

Responsabil 

activitatea edu-

cativă 

-educatori, învăţă-

tori, diriginţi 

  

-lunar - în baza de 

date a şco-

lii 

-fișe de 

evaluare 

6. Asigurarea orientării șco-

lare și consilierii psihopeda-

gogice 

Psihologul 

școlar 

-educatori, învăţă-

tori, diriginţi 

 

-lunar - în baza de 

date a şco-

lii 

-fișe de 

evaluare 

7.Asigurarea sănătății și se-

curității elevilor 

Responsabil 

Comisia SSM 

Responsabil 

Comisia PSI 

-educatori, învăţă-

tori, diriginţi 

-semestrial - în baza de 

date a şco-

lii 

-fișe de 

evaluare 

8. Dezvoltarea parteneriate-

lor și relațiilor internaționale 

Coordonator 

proiecte şi pro-

grame 

-responsabil cu pro-

iecte şi programe 

educaţionale şi ca-

drele didactice 

lunar  - în baza de 

date a şco-

lii 

- analize, 

fişe de eva-

luare 

9. Promovare a imaginii șco-

lii 

Responsabil 

activitatea edu-

cativă 

- responsabil cu pro-

movarea imaginii 

şcolii 

săptămânal  - în baza de 

date a şco-

lii 

- situaţii 

statistice 

 

1.b.Planul operational de monitorizare, evaluare si actualizarea PAS  

 

Tipul activităţii 

 

 

Responsabilitate 

a monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Stabilirea criteriilor şi a seturilor de 

date care să sprijine monitorizarea 

ţintelor 

Directori, reprezentanți 

cadre didactice 

Lunar  

 

septembrie 2020 

martie 2021 

Monitorizarea periodică a implemen-

tării acţiunilor individuale  

Directori, reprezentanți 

cadre didactice 

Trimestrial  decembrie 2020 

 aprilie 2021 

Comunicarea acţiunilor corective ca 

urmare a analizei rezultatelor 

obţinute 

Directori Trimestrial  decembrie 2020 

 aprilie 2021 
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Analiza informaţiilor privind progre-

sul realizat în atingerea ţintelor  

Reprezentanți cadre di-

dactice 

Anual  Iunie 2021 

Stabilirea metodologiei de evaluare, 

a indicatorilor de evaluare şi a impac-

tului asupra comunităţii  

Consiliul de administraţie 

al şcolii, CEAC 

Anual  Septembrie 2020 

Prezentarea generală a progresului 

realizat în atingerea ţintelor  

Directorii  Anual  Iunie 2021 

Evaluarea progresului în atingerea 

ţintelor. Actualizarea acţiunilor din 

PAS în lumina evaluării  

Consiliul de administraţie, 

CEAC 

Anual  Iunie 2021 

 

 

1. c. MONITORIZAREA INTERNĂ: CEAC – prin RAEI 

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - ce va fi realizată de reprezentanţii ISJ Iași , MENCȘ, ARACIP 

 

3. EVALUARE INTERNĂ 

Acţiunea Responsabil Parteneri Termen 
Înregistrarea 

rezultatelor 
Instrumente 

1. Creşterea calităţii 

procesului de 

predare – învăţare 

reflectată în 

rezultatele elevilor 

Responsabil 

CEAC 

 

- comisia pentru evalu-

area şi asigurarea cali-

tăţii; 

- responsabili comisii 

metodice 

- semestrial  - în baza de 

date a şcolii 

- analize, sta-

tistici 

2. Asigurarea acce-

sului tuturor copii-

lor/elevilor la servi-

ciile educaționale 

Director  - responsabili comisii 

metodice 

- semestrial  - în baza de 

date a şcolii 

- analize, sta-

tistici 

3. CDȘ și CDL reali-

zat în urma chestio-

nării elevilor şi pă-

rinţilor 

Director 

 

- responsabilii comisii-

lor; 

- comisia pentru evalu-

area şi 

asigurarea calităţii; 

- la finalul 

acţiunii  

 

- în baza de 

date a şcolii 

- chestionare, 

- fişe de apre-

ciere, 

- fişe de ana-

liză a docu-

mentelor 

4.  Participarea per-

sonalului la pro-

grame de formare  

Director -responsabil formare 

continuă 

- comisia pentru asigu-

rarea şi 

evaluarea calităţii 

- semestrial  - în baza de 

date a şcolii 

- rapoarte de 

analiză 

4. Proiecte de parte-

neriat realizate 

 

Coordonator 

proiecte şi pro-

grame 

 

-cadrele didactice -semestrial  - în baza de 

date a şcolii 

- rapoarte de 

analiză 

5. Realizări ale şcolii 

reflectate în 

mass media locală şi 

naţională 

Responsabil 

activitatea edu-

cativă 

 

- responsabil cu pro-

movarea imaginii şco-

lii 

- lunar  - în baza de 

date a şcolii 

- statistici, ra-

poarte de ana-

liză 

 

4. EVALUARE EXTERNĂ ce va fi realizată de reprezentanţii ISJ Iași, MEC, ARACIP 
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Glosar de Termeni 
 

AJOFM–Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă. 

AP–Axă prioritară. 

ARACIP–Instituţie publică de interes naţional, în su-

bordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu perso-

nalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi chel-

tuieli, înfiinţată prin Ordonanța de urgență a Guvernu-

lui nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată prin Legea nr. 87/ 2006. 

CE–Comisie Europeană. 

CEAC–Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calită-

ții. 

CCD–Casa Corpului Didactic. 

CDȘ – Curriculum la decizia școlii 

CDL – Curriculul la decizie locală 

CJ–Consiliul Județean. 

CJAPP - Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedago-

gică 

Cifra de afaceri - veniturile totale înregistrate de către 

întreprindere într-o anumită perioadă, provenite atât 

din activitatea principală, cât şi din activităţile secun-

dare exercitate de aceasta. 

Demografie - Ştiinţa care se ocupă cu studiul popu-

laţiei umane: nivelul, structura şi caracteristicile popu-

laţiei şi de legislaţiile care guvernează aceste caracte-

ristici. 

Densitatea populației–Reprezintă numărul de per-

soane pe unitatea de suprafață, măsurându-se în general 

în persoane pe kilometru pătrat, obținându-se prin îm-

părțirea numărului de locuitori la suprafață în kilometri 

pătrați. 

Divorțialitate–Numărul de divorțuri înregistrate într-o 

anumită perioadă de timp (1 an calendaristic). 

Domiciliul unei persoane–Este adresa la care aceasta 

declară că are locuința principală, trecută în actul de 

identitate (CI, BI), așa cum este luată în evidența orga-

nelor administrative ale statului. În stabilirea valorii 

acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, 

de perioada și/ sau motivul absenței de la domiciliu. 

FEDR–Fond European pentru Dezvoltare Regională. 

Fertilitate - Fenomenul demografic al născuţilor vii în 

populaţia feminină de vârsta fertilă (15-49 de ani). 

GR–Guvernul României. 

INS–Institutul Național de Statistică. 

ISCED–Clasificarea Internaţională Standard a Edu-

caţiei. 

ISJ–Inspectoratul Școlar Județean. 

IT–Tehnologia Informației. 

IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii (întreprinderi 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au un 

număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; reali-

zează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 

milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanţului 

contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 5 mili-

oane euro) 

Investiţiile - cheltuielile destinate creării de noi mij-

loace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei 

celor existente 

Indicele preturilor - măsoară evoluţia de ansamblu a 

preţurilor produselor/serviciilor 

Îmbătrânire demografică a populaţiei - Proces de-

mografic care constă în creşterea proporţiei populaţiei 

vârstnice şi în scăderea proporţiei populaţiei tinere. 

ME–Monitorizare și Evaluare. 

MEN–Ministerul Educației Naționale. 

Migraţiune - Transformările survenite în numărul şi 

structura populaţiei ca urmare a schimbării domiciliului 

permanent (statutului rezidenţial). 

Migraţia internă este determinată de schimbările de 

domiciliu în interiorul graniţelor ţării. 

Migraţia externă este determinată de schimbarea do-

miciliului din România în altă ţară sau, din altă ţară în 

România. 

Mortalitate - Fenomenul demografic al deceselor într-

o populaţie dată şi într-o perioada dată de timp (de obi-

cei un an), reprezentând componenta negativă a mişcă-

rii naturale 

Născut  viu–Este  un  produs  al  concepției, expulzat 

sau extras complet din corpul mamei, independent de 

durata sarcinii și care, după această separare, prezintă 

un semn de viață (respirație, activitate cardiacă, pulsații 

ale cordonului ombilical sau contracții musculare de-

pendente de voință). 

NEET–Este un cuvânt provenit din limba engleză 

(“Not in Education, Employment, or Training”) care se 

referă la tinerii care nu au un loc de muncă, dar nici nu 

își continuă educația ori formarea. 

Numărul   mediu   al   salariaților–Reprezintă numă-

rul de salariați angajați cu contracte individuale de 

muncă, plătiți de întreprindere pentru o durată medie 

normală a timpului de lucru, pe perioada de referință. 

Nupțialitate–Reprezintă numărul de căsătorii realizate 

într-o anumită perioadă  de  timp (1 an calendaristic). 



 
65 

 

ONG–O Organizație Non-Guvernamentală este o insti-

tuție care lucrează independent față  de   activitatea  gu-

vernului,  deși  unele ONG-uri sunt parțial sau integral 

finanțate de acesta. 

PAS–Plan de Acțiune al Școlii. 

PDR–Plan de Dezvoltare Regională. 

PESTE(L)–Serveşte la analiza impactului şi a ten-

dinţelor generale ale celor 6 stimulatori majori ai 

schimbării: politici, economici, sociali, tehnologici, 

ecologici şi legislativi: 

 Factorii politici au în  vedere politica guvernu-

lui, legislaţia centrală, locală, stabilitatea poli-

tică, modificări la nivel administrativ; 

 Factorii economici au în vedere variabilele 

economice cheie (taxe, tarife, curs valutar); 

 Factorii sociali analizează atitudinile şi carac-

teristicile clienţilor instituţiei; 

 Factorii ecologici: cantitatea, calitatea și struc-

tura resurselor naturale, politicile ecologice și 

de protecție a mediului înconjurător, deșeurile, 

consumul și sursele de energie; 

 Factorii legislativi: legislația în domeniu. 

PI–Priorități de Investiție. 

PIB – valoarea de piaţă a tuturor bunurilor şi serviciilor 

finale produse într-o ţară într-o perioadă determinată de 

timp. 

PIB =  ∑ VABi = PGB − CI  , 

unde:  VABi – valoarea adăugată brută la nivel de sec-

tor 

PGB – produsul global brut (valoarea totală a 

produselor şi serviciilor produse) 

CI – consumul intermediar (valoarea bunurilor 

şi serviciilor consumate pentru producerea bunurilor şi 

serviciilor noi) 

 

PLAI – Planul Local de Acțiune pentru Învățământ 

PRAI - Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ 

Plecări  cu  domiciliul–Persoanele  care  într-un anu-

mit interval de timp și-au schimbat domiciliul din loca-

litate, plecând în altă localitate. 

Plecări  cu  reședința–Persoanele  plecate  cu reședința 

într-o altă localitate decât cea de domiciliu, care la data 

de 1 ianuarie sau 1 iulie aveau înscrisă în actul de iden-

titate și în fișele de evidență a populației mențiunea de 

stabilire a reședinței. 

PNDR–Programul   Național   de   Dezvoltare Rurală. 

POAD–Programul    Operațional    Ajutorarea Persoa-

nelor Defavorizate. 

POCU–Program Operațional Capital Uman 

Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie   a  

anului  de   referință–Reprezintă numărul persoanelor 

cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul Româ-

niei, delimitat după criterii administrativ–teritoriale. 

Resursele de muncă - categoria de populaţie ce dis-

pune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale 

care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din 

activităţile economiei naţionale. 

 Populaţia activă – persoanele în vârstă de 14 ani şi 

peste, care în perioada de referinţă au constituit forţa de 

muncă disponibilă, utilizată sau neutilizată. Este alcă-

tuită din populaţia ocupată + Şomeri  

Populaţie inactivă - populaţie ce cuprinde persoanele 

care nu exercită o activitate aducătoare de venituri şi 

care, în majoritatea cazurilor, se află sub limita de 

muncă (copii, tineri) sau peste limita de muncă (bă-

trâni). 

Populaţia activă civilă (Pac) cuprinde persoanele care 

au depăşit o vârstă de muncă specificată (16 ani) şi care 

constituie forţa de muncă disponibilă pentru produce-

rea de bunuri şi servicii.  

Populaţia ocupată totală include toate persoanele de 

15 ani şi peste care au avut un loc de muncă şi care au 

lucrat în perioada de referinţă (săptămâna care precede 

interviul) cel puţin o oră în activităţi neagricole sau cel 

puţin 15 ore, în cazul lucrătorilor pe cont propriu şi a 

lucrătorilor familiali neremuneraţi din agricultură.  

Populaţia ocupată civilă include toate persoanele 

care, la sfârşitul anului, aveau un loc de muncă legal în 

activităţile neagricole din sectorul formal sau în activi-

tăţi din agricultură, cu statut de: salariaţi, patroni, lucră-

tori pe cont propriu, lucrători familiali neremuneraţi, 

membri ai unor societăţi agricole sau ai unor coopera-

tive. Nu este inclus personalul MApN, MI, SRI (cadre 

militare sau persoane asimilate acestora, militari în ter-

men), deţinuţii şi salariaţii organizaţiilor politice sau 

obşteşti. 

Rata - Indicator statistic care măsoară frecvenţa unui 

eveniment în raport cu o populaţie sau subpopulaţie sta-

tistica din care provine evenimentul respectiv 

Rata de divorțialitate–Numărul divorțurilor la1.000 

locuitori. Se calculează prin raportarea numărului căsă-

toriilor desfăcute în cursul unui an calendaristic la po-

pulația legală (cu domiciliu permanent) la 1 iulie anul 

respectiv. 

Raport       de       masculinitate–Evidențiază numărul 

mediu de bărbați ce revin la 100 de femei într-o popu-

lație dată. 

Raport     de     dependență     demografică– Numărul 

persoanelor în vârstă de dependență (0-14 ani și 65 ani 
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și peste) la fiecare 100 persoane în vârstă de muncă (15-

64 ani). 

Rata   de   mortalitate–Numărul   decedaților dintr-un 

an calendaristic ce revin la 1.000 locuitori. 

Rata   de   natalitate–Numărul  născuților   vii dintr-

un an calendaristic, care revine la 1.000 locuitori, la 

data de 1 iulie din anul respectiv. 

Rata  de  nupțialitate–Numărul  căsătoriilor  ce revin 

la 1.000 locuitori. Se calculează prin raportarea numă-

rului căsătoriilor încheiate într-un an calendaristic, la 

populația legală (cu domiciliul permanent) la 1 iulie 

anul respectiv. 

Rata şomajului se determină prin raportarea număru-

lui total de şomeri înregistraţi, la populaţia activă civilă.  

Rata globală de activitate - proporţia populaţiei active 

totale (Pa) în populaţia totală a ţării (Pt):  

𝑅𝑔𝑎 =
𝑃𝑎

𝑃𝑡
∙ 100 

 

Rata de activitate a populaţiei - proporţia populaţiei 

active în populaţia totală în vârstă de muncă 

Reședința obișnuită–locul în care o persoană își pe-

trece în mod obișnuit perioada zilnică de odihnă, fără a 

ține seama de absențele temporare pentru recreere, va-

canțe, vizite la prieteni și rude, afaceri, tratamente me-

dicale sau pelerinaje religioase. Reședința obișnuită 

poate să fie aceeași cu domiciliul sau poate  să difere, 

în cazul persoanelor care aleg să-și stabilească reșe-

dința obișnuită în altă localitate decât cea de domiciliu 

din țară sau străinătate. 

RON–Leu românesc. 

 

Salariat – persoana   care   își   exercită activitatea pe 

baza unui contract de muncă într-o    unitate    econo-

mică    sau    socială, indiferent de forma ei de proprie-

tate sau la persoane particulare, în schimbul unei remu-

nerații sub formă de salariu, plătit în bani. 

SEI–program   complex   iniţiat   de Ministerul Edu-

caţiei şi Cercetării în anul 2001 pentru   susţinerea   pro-

cesului   de   predare– învăţare în învăţământul preuni-

versitar cu tehnologii de ultimă oră. 

SNCDI–Strategia   Națională   de   Cercetare, Dezvol-

tare și Inovare. 

SNDR–Strategia   Națională   de   Dezvoltare Regio-

nală. 

Sporul  natural – indicator  care măsoară diferența al-

gebrică între numărul născuților vii și cel al decedaților 

din rândul unei populații determinate, într-o anumită 

perioadă de timp. 

Stabiliri     cu     domiciliul –Se     referă     la persoanele 

care au sosit în localitate, inclusiv cele sosite din străi-

nătate (fenomen al mișcării migratorii externe). 

Stabiliri cu reședința–Persoanele sosite într-o altă lo-

calitate decât cea de domiciliu, care la data de 1 ianua-

rie sau 1 iulie aveau înscrisă în actul de identitate și în 

fișele de evidență a populației mențiunea de stabilire a 

reședinței. 

SWOT–Scoate în evidenţă elemente de potenţial intern 

şi extern, cum ar fi resursele, competenţele, tendinţele 

unor procese conexe. Analiza SWOT implică: 

 identificarea elementelor interne şi externe or-

ganizaţiei sau ale temei strategice; 

 sortarea lor pe cele 4 puncte; 

 ordonarea şi reţinerea celor care pot avea im-

pact decisiv asupra realizării acţiunilor. 

Șomeri – persoanele în vârstă de 15-74 ani care în 

cursul perioadei de referință îndeplinesc simultan ur-

mătoarele condiții: 

 nu au un loc de muncă și nu desfășoară o acti-

vitate în scopul obținerii unor venituri; 

 sunt disponibili să înceapă lucrul în următoa-

rele două săptămâni (inclusiv săptămâna în 

care s- a desfășurat interviul), dacă s-ar găsi 

imediat un loc de muncă. 

Şomerii înregistraţi - persoanele în vârsta de 18 ani şi 

peste, apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din lipsa de 

locuri de muncă disponibile conform pregătirii lor şi 

care s-au înscris la agenţiile teritoriale pentru ocupare 

şi formare profesională şi beneficiarii de plăţi compen-

satorii potrivit O.U.G. nr. 98/1999.  

TIC–Tehnologia Informației și Comunicațiilor. 

UE–Uniunea Europeană. 
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ANEXE 
 

 

 

Anexa 1- Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala 

 
 

a.Evoluția populației în județul Iași 2010-2018  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

863.952 865.586 872.347 885.252 901.590 913.781 925.583 935.051 944.074 

 

b.Populația  rezidentă a județului Iași pe medii 

 

Anul Total populație județ Din care în mediul rural 
Procent populție 

din mediul rural 

2016 789.399 425.592 53,9 

2017 790.707 425.267 53,8 

2018 792.481 424.516 53,6 

 

 

c.Populația județului Iași după vârstă și mediu la 1 iulie 2019  

 

Categoria de 

vârstă 
Total 

Din care 

în mediul urban în mediul rural 

0 - 4 50.479 24.598 25.881 

5 - 9 53.111 25.092 28.019 

10 - 14 56.425 23.844 32.581 

15 - 19 54.506 19.651 34.855 

 

d.Populatia stabilă a comunei Răducăneni pe sexe si grupe de vârstă (conform recensământului din 2011) 

 

Total sub 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 
85 

peste 

Femei 3562 186 244 306 233 189 187 239 260 252 135 167 199 199 179 226 176 118 67 

Barbati 3638 248 322 303 270 215 191 263 277 321 197 208 190 160 114 117 132 75 35 

 

 

e.Populația comunei Răducăneni pe sexe  

 Total Masculin Feminin 

1 ianuarie 2016 9237 4699 4538 

1 ianuarie 2017 9184   

1 ianuarie 2018 9146 4660 4486 

1 ianuarie 2019 8996 4595 4401 
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Anexa 2- Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în anul școlar 2020 - 2021 
 

Nivelul de 

învățământ 

Profilul // Domeniul de 

bază/Domeniul  //  Speciali-
zarea/Calificarea profesio-

nală) 

Total 

gr. mică, clasa 

pregătitoare, 

cl. V,  cl. IX,  

anul I 

gr. mijlocie, cl 

I, 

cl. VI, cl. X,  

anul II  

gr. mare, cl II, 
cl. VII, cl. XI,  

anul III 

 

cl. III, cl. 

VIII, cl. XII 
cl. IV 

nr. 
clase/g

rupe 

nr. 
elevi 

nr. 
clase/ 

grupe 

nr. 
elevi 

nr. 
clase/ 

grupe 

nr. 
elevi 

nr. 
clase/ 

grupe 

nr. 
elevi 

nr. 
clase/ 

grupe 

nr. 
elevi 

nr. 
clase/ 

grupe 

nr. 
elevi 

LICEUL TEORETIC "LASCAR ROSETTI", RADUCANENI   

Primar  
  

10 211 2 44 2 41 2 45 2 37 2 44 

Gimnaziu  
  

12 257 3 57 3 65 3 74 3 61   

Liceu  
Uman / Filologie 

3 87 1 29 1 28     1 30   

Liceu  

Uman / Ştiinte sociale 

2 58         1 31 1 27   

Liceu  Real / Ştiinte ale natu-

rii 

4 107 1 29 1 29 1 28 1 21   

Înv. pro-

fesional 

Mecanică / Lăcătuş 

mecanic prestări servi-

cii 

3 80 1 24 1 28 1 28       

Sec. Inf. - POCU - a doua şansă 

  
2 37             2 37   

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RADUCANENI  

Preșcolar - pr. normal 2 39 0,5 11 1 18 0,5 10         

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, RADUCANENI  
Preșcolar - pr. prelungit 

  
3 60 1 18 1 20 1 22         

Preșcolar - pr. normal 

  
1 14 0,5 4   0,5 10         

SCOALA GIMNAZIALA NR.1, BOHOTIN  

Preșcolar - pr. normal 1 14 0,25 4 0,5 3 0,25 7     

Primar 
  

3 49 0,5 4 0,5 10 0,5 9 1 13 0,5 13 

Gimnaziu 
  

3 40     1 11 1 13 1 16     

SCOALA GIMNAZIALA, ROSU  

Preșcolar - pr. normal 1 13 0,25 5 0,5 4 0,25 4     

Primar 
  

2 24 0,5 5 0,25 4 0,25 5 0,5 3 0,5 7 

Gimnaziu 
  

2 24 0,5 7 0,5 8 0,5 6 0,5 3     

SCOALA PRIMARA, BAZGA 

Preșcolar - pr. normal 1 12 0,25 1 0,5 6 0,25 5     

Primar  
  

2 14 0,5 2 0,5 5 0,5 5 0,5 2   

SCOALA PRIMARA, TRESTIANA 

Preșcolar - pr. normal 1 14 0,25 2 0,5 5 0,25 7     
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Primar  
  

2 20 0,25 1 0,25 7 0,5 4 0,5 4 0,5 4 

 

 

 

Anexa 3- Pierderi cohortă 
 

Învățământ gimnazial 

    
Pierderi 

şcolare  

 Abandon 

şcolar  
Repetenţie 

Alte categorii 

de pierderi 

(situaţia şco-

lară neînche-

iată/ neșcola-

rizați) 

Abandon da-

torat mi-

graţiei ex-

terne, din to-

tal cohortă 

Abandon da-

torat mi-

graţiei ex-

terne, din to-

tal abandon 
  

    Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
  

Elevi înscr. 

cl. V 2017 - 

2018 

93  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
Absolvenți 

cl. VIII 

2020-2021 

83 10 
10,7

5 
1 1,08 6 6,45 3 3,23 1 1,08 0 0,00 

  

                

                

Învățământ primar 

    

Pierderi 

şcolare  

 Abandon 

şcolar  
Repetenţie 

Alte categorii 

de pierderi 

(situaţia şco-

lară neînche-

iată/ neșcola-

rizați) 

Abandon da-

torat mi-

graţiei ex-

terne, din to-

tal cohortă 

Abandon da-

torat mi-

graţiei ex-

terne, din to-

tal abandon 
  

    Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %   
Elevi înscr. 

cl. 0 2016 – 

2017 

79  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
Absolvenți 

cl. IV 2020-

2021 

74 5 6,33 2 2,53 2 2,53 1 1,27 0 0,00 0 0,00 

  

                

                

Învățământ liceal - teoretic 

    

Pierderi 

şcolare  

 Abandon 

şcolar  
Repetenţie 

Alte categorii 

de pierderi 

(situaţia şco-

lară neînche-

iată/ neșcola-

rizați) 

Abandon da-

torat mi-

graţiei ex-

terne, din to-

tal cohortă 

Abandon da-

torat mi-

graţiei ex-

terne, din to-

tal abandon 

  

    Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %   
Elevi înscr. 

cl. IX 2017 

– 2018 

85  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
Absolvenți 

cl. XII 

2020-2021 

75 10 
11,7

6 
2 2,35 3 3,53 5 5,88 0 0,00 0 0,00 

  

                

                

Învățământ profesional 
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Pierderi 

şcolare  

 Abandon 

şcolar  
Repetenţie 

Alte categorii 

de pierderi 

(situaţia şco-

lară neînche-

iată/ neșcola-

rizați) 

Exmatricu-

lați 

Abandon da-

torat mi-

graţiei ex-

terne, din to-

tal cohortă 

Abandon da-

torat mi-

graţiei ex-

terne, din to-

tal abandon 

    Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Elevi înscr. 

cl. IX 2018 

– 2019 

34  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Absolvenți 

cl. XII 

2020-2021 

32 2 5,88 0 0,00 0 0,00 2 5,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

 

 

Anexa 5- Rata de promovare 
 

 

Rata de promovare (Școala profesională) Domeniul de formare profesională MECANICĂ 

Clasa Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

IX Total     91,43 % 95,83 % 

din care fete    91,67 % 83,33 % 

X Total      87,5% 

din care fete     90,9% 

 

 

 

Anexa 6- Rata abandonului şcolar 
 

Rata abandonului şcolar la învățământul profesional   

Domeniu  Clasa 
ANUL ŞCOLAR 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Agricultură IX   15,63   

X    3,03  

XI     31,25 

Mecanic IX    8,57 0 

X     0 

XI      

 

Anexa 7- Evoluţia ratei de succes  
 

Evoluţia ratei de succes examenul de certificare a competențelor absolvenților de școală profesională în perioada 

2016 – 2021 

Criteriul   

ANUL ŞCOLAR  

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020 - 

2021 

Nr. absolvenți    17 18 7 22 

Nr. elevi înscriși examenul de 

certificare a competențelor 
  17 18 7 22 

Nr. elevi prezentați   16 17 7 22 
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Nr. elevi promovați   16 17 7 22 

Rata de promovare examenul de 

certificare a competențelor 
  94,11% 94,44% 100% 100% 

 

 

Anexa 8- Nr. elevi/cadru didactic 

 

Nivel de învă-

țământ   

 ANUL ŞCOLAR 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Școală profe-

sională 

Nr elevi 48 60 73 76 78 

Nr cadre didactice 2 2 2 2 4 

Nr. elevi/cadru di-

dactic 
24 30 36,5 38 19,5 

 

 

Anexa 9- Ponderea personalului didactic calificat in TVET 
 

Situaţia normelor didactice în ÎPT – nr. posturi / norme didactice 

 

Anul școlar  

 
Specialitatea catedrei (postului) 

Total 

norme / 

posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 

necalificaţi 
Total ca-

lificaţi  
Titulari 

Suplini-

tori 

calificaţi 

2016 - 2017 
Profesori discipline tehnologice 3,59 2,41 1,20 1,21 1,18 

Maiştri instructori 1,37 1,37  1,37  

2017 - 2018 
Profesori discipline tehnologice 5,38 5,38 1,41 3,97  

Maiştri instructori 1,28 1,28  1,28  

2018 - 2019 
Profesori discipline tehnologice 4,24 3,24 1,45 1,79 1 

Maiştri instructori 1,22 1,11  1,11 0,11 

2019 – 2020 
Profesori discipline tehnologice 2,41 1,76 1,44 0,32 0,65 

Maiştri instructori 1,97 1,97  1,97  

2020 – 2021 
Profesori discipline tehnologice 1,85 1,85 1,1 0,75   

Maiştri instructori 1,73 1,73   1,73   

 

Procentual (raportat la total posturi didactice) 

 

Anul școlar  

 
Specialitatea catedrei (postului) 

Total 

norme / 

posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 

necalificaţi 
Total ca-

lificaţi  
Titulari 

Suplini-

tori 

calificaţi 

2016 - 2017 
Profesori discipline tehnologice 100 67,13 33,43 33,70 32,87 

Maiştri instructori 100 100 0 100 0 

2017 - 2018 
Profesori discipline tehnologice 100 100 26,21 73,79 0 

Maiştri instructori 100 100 0 100 0 

2018 - 2019 Profesori discipline tehnologice 100 76,42 34,20 42,22 23,58 
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Maiştri instructori 100 90,98 0,00 90,98 9,02 

2019 – 2020 
Profesori discipline tehnologice 100 73,03 59,75 13,28 26,97 

Maiştri instructori 100 100 0 100 0 

2020 – 2021 
Profesori discipline tehnologice 100 100 59,46 40,54 0 

Maiştri instructori 100 100 0 100 0 

 

 

 

 

 

Anexa 10- Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 

2020-2021 
 

Nivelul 

de 

califi-

care 

 

 

Calificarea Nr. ab-

solvenţi 

(distinct 

pe fie-

care ni-

vel, do-

meniu/ 

profil 

şi califi-

care) 

 

Conti-

nuă 

studiile 

 

Angajaţi  

 

 

Propria 

afacere 

(inclusiv 

ca per-

soană fi-

zică au-

torizată 

sau ca 

produ-

cător 

agricol) 

Înregis-

traţi 

în şomaj 

(AJOFM 

 

În situație de 

șomaj, neîn-

registrați 

în situațiile 

AJOFM (dar 

care nu sunt 

angajați, nu 

au venituri și 

se află în că-

utarea unui 

loc de 

muncă) 

Alte 

situaţii 

 

Obser-

vaţii 

(preci-

zări 

supli-

mentare 

cu pri-

vire la 

alte si-

tuaţii, 

etc.) 

Liceu 

tehno-

logic 

Tehnician 

zootehnist 
22 6 1  1 14   

 

 

 

 

 



Anexa 11- Harta parteneriatului 
 

Harta parteneriatului în domeniul formării profesionale iniţiale a elevilor, anul şcolar 2020-2021 

 
Nr. 

crt. 

Denumire parte-

ner de practică 

Adresa Administrator   Nr. telefon       Adresă email Tutore prac-

tică 

Nr. telefon      clasa   Domeniul Califica-

rea 

1 S.C. AUTO MO-

MENT  SRL 

Sat. Osoi, com. Co-

marna, nr. 109 A, jud. 

Iași 

Goian Radu 0769445566 goianradu@ya-

hoo.com 

Goian Radu 0769445566 a  IX-a C 

a X-a C,  înv. 

prof. 

Mecanică Lăcătuș 

mecanic 

prestări 

servicii 

2 S.C. OZANA 

SRL 

Sat Răducăneni,  

Jud. Iași 

Ailiesei Ioan 0746211010                

                   -  

Ailiesei Ioan 0746211010 a  IX-a C 

a X-a C,  înv. 

prof. 

Mecanică Lăcătuș 

mecanic 

prestări 

servicii 

3 S.C. AGRO 

SPRINTER 

BAZGA SRL 

Sat Răducăneni, jud. 

Iași 

Drăgan Constan-

tin 

076671352 agrosprinter-

bazga@ya-

hoo.com 

Drăgan Con-

stantin 

076671352 a XI-a D, înv. 

prof. 

 

a  XII-a D, înv. 

liceal 

Agricultură Zootehnist 

 

 

Tehnician 

zootehnist 

4 S.C. AGRO-

DRAG BAZGA 

SRL 

Sat Răducăneni, jud. 

Iași 

Drăgan Adriana 0761322515                

 

                   -  

Drăgan Vasi-

lică 

0761322515 a XI-a D, înv. 

prof. 

 

a  XII-a D, înv. 

liceal 

Agricultură Zootehnist 

 

 

Tehnician 

zootehnist 

5 PFA MUN-

TEANU ALE-

XANDRU 

Sat Roșu, com. Răducă-

neni, jud. Iași 

Munteanu Ale-

xandru 

0728903389  munteanualexan-

dru755@yahoo. 

com 

Munteanu 

Alexandru 

0728903389 a XI-a D, înv. 

prof. 

 

a  XII-a D, înv. 

liceal 

Agricultură Zootehnist 

 

 

Tehnician 

zootehnist 



 

 

Anexa 12- Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic 

 

Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în ÎPT 

Specificaţie 

Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

Total elevi cuprinşi în 

cl. A IX-a în ÎPT, din 

care: 

A. Număr elevi cu-

prinşi în clasa a IX-a 

la liceu – filiera teh-

nologică 

B. Număr elevi cuprinşi 

în clasa a IX-a școală 

profesională 

2016 - 2017 
Plan 56 28 28 

Realizat 51 24 27 

2017 - 2018 
Plan 56 28 28 

Realizat 41 27 14 

2018 - 2019 
Plan 28  28 

Realizat 29  29 

2019 – 2020 
Plan 28  28 

Realizat 29  29 

2020 – 2021 
Plan 28  28 

Realizat 24  24 

 

 

 

 

 

 


