
 
 

SCOALA PROFESIONALA LUNGANI 
COMUNA LUNGANI, JUDETUL IASI, 

            Tel/Fax: 0232 / 322955 

Nr. ........... / 17.09.2019 
 
 

                        Avizat în Consiliul profesoral din dat de 12.09.2019 
 

                       Aprobat în Consiliul de administraţie din data de 12.09.2019 
 

 
 

PROF. COJOCEA I. 
 
 
 
 
 

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 
2017 – 2020 

 
PLANUL OPERAŢIONAL 

2019 - 2023 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 2

COMISIA PENTRU ELABORAREA PLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 
(Conform Deciziei ........... /......./......./2019) 

 
 
Coordonator:  
Prof. Cojocea Iordache  
Membri:  
prof. Buhu Marius – şef catedră discipline tehnice, profil mecanic 
prof. Ostopovici Ionut Vasile  – şef catedră Om -Societate 
prof. Maftei Violeta – responsabilul Comisiei pentru asigurarea calităţii 
prof. Olariu Olivia Gabriela  – consilier cu probleme educative 
prof. Acatrinei Corneliu - responsabil Comisia de  perfecţionare 
prof. Cantea Sanda  - responsabil Comisie Matematica si stiinte 
prof. Apostol Adina Cecilia – responsabil Comisia Limba și comunicare 
Inv. Ignat Camelia –reprezentant  invatamant primar și preșcolar; 
Educ. Baia Maria  - reprezentant parinți și elevi 
Cimpoeșu Maria – secretar   
Iordachi Cristina Nicoleta-- contabil                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3

CUPRINS 
 PAGINA 

Partea I – Contextul 5 
I.1. Cadrul geografic şi cultural  6 

I.2. Scurt istoric al școlii  7 

I.3. Misiunea și viziunea școlii 8 

I.4. Formularea scopului existentei scolii 9 

I.5. Profilul actual al şcolii 10 

      I.5. 1. Structura școlii  10 

      I.5. 2. Analiza rezultatelor anului şcolar 2018– 2019 11 

      I.5.3.. Rezultatele la concursuri și olimpiade 14 
Partea a II-a – Analiza nevoilor   15 

II.1 Contextul european  15 

II.2. Contextul național 17 

II.3. Contextul regional 18 

      II.3.1. Prezentarea județului Iași              19 

      II.3.2.  Analiza P.E.S.T.E (politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) 24 

      II.3.3. Diagnoza mediului demografic și economic din punct de vedere al pieței 
muncii și al ofertei școlilor IPT 

43 

      II.3.4. Educație și formare 48 
      II.3.5 Analiza mediului intern 49 
            II.3.5.1 Strategia școlii 49 
            II.3.5.2. Resurse umane     52 

            II.3.5.3.Resurse materiale și financiare 54 
            II.3.5.4. Situaţia şcolară 2018-2019 55 
            II.3.5.5. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 57 

            II.3.5.6. Parteneriate şi colaborări  57 

II.4. Analiza SWOT 59 

II.5. Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 61 

Partea a III-a – Planuri operaţionale  62 

III.1. Planuri operaţionale 2019 – 2020 62 
III.2. Plan managerial 71 
Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare  79 

IV.1. Consultarea  79 

IV.2. Monitorizarea şi evaluarea  79 

Anexe 81 



 4

  
LISTĂ DE ABREVIERI 

 
PRAI 
PLAI 
PAS  
AJOFM 
ANOFM 
CJ 
CAEN 
 
CNP 
CR 
CLD 
COR 
CDR 
FPC 
DJS 
SEOFM 
FSE 
UE 
PIB 
VAB 
ÎU 
IDRU 
DRU 
INS 
IPT 
ISCED 
 
ISCO 
ISJ 
OIM 
 
IFPI 
CLDPS 
 
PDL 
ACL 
APM 
MEN 
MMFPS 
PNAO 
PND 

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 
Planul de Acţiune al Scolii 
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 
Consiliul Judeţean 
Nomenclatorul Activităţilor Economice Clasificarea Activităţilor din 
Economia Naţională 
Comisia Naţională de Prognoză 
Consorţiu Regional 
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
Codul Ocupaţiilor din România 
Consiliul de Dezvoltare Regională 
Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 
Direcţia Judeţeană de Statistică 
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
Fondul Social European 
Uniunea Europeană 
Produsul Intern Brut 
Valoarea Adăugată Brută 
Învăţământ Universitar 
Index Dezvoltarea Resurselor Umane 
Dezvoltarea Resurselor Umane 
Institutul Naţional de Statistică ( România) 
Învăţământ Profesional si Tehnic 
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) 
International Standard Classification of Education 
Intenational Standard Classification of Occupations 
Inspectoratul Scolar Judeţean 
Organizaţia Internaţională a Muncii (asta este ILO International Labour 
Office) 
Învăţământ si Formare Profesională Iniţială 
Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social în formarea 
profesională 
Planul de Dezvoltare Locală 
Analiza Cadrului Logic 
Analiza Pieţei Muncii 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale 
Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Planul Naţional de Dezvoltare 



 5

ONG 
NUTS 
PCM 
UIP 
PDR 
RO 
POS 
SAM 
SWOT 
 
TVET 
 
VET 
 
WB 
UNESCO 
SPP 

Organizaţii Non-guvernamentale 
Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 
Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management) 
Unitatea de Implementare a Proiectului 
Planul de Dezvoltare Regională 
România 
Programul Operaţional Sectorial 
Scoala de Arte si Meserii 
Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, 
Weaknesses, Oportunities,Threaths) 
Învăţământ Profesional si Tehnic (TechnicalVocational Education and 
Training) 
Învăţământ si Formare Profesională (Vocational Education and 
Training) 
Banca Mondială (Word Bank) 
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Stiinţă si Cultură                                               
Standarde de Pregătire Profesională      

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

PARTEA I - CONTEXTUL 
I.1. Cadrul geografic şi cultural al judeţului Iaşi şi al Comunei Lungani 

 
Prezentare generală 

Poziţia geografică - Situat în partea de nord-est a României, în Podişul Moldovei, 
Judeţul Iaşi este mărginit la vest de râurile Moldova şi Siret, iar la est, de râul Prut (care 
constituie şi graniţa cu Republica Moldova); teritoriul judeţului se află la intersecţia paralelei 
47,0 N cu meridianele 27,28 E, învecinându-se cu judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ şi 
Vaslui. Având o suprafaţă de 5476 Km2 (2,3% din teritoriul României), judeţul Iaşi se plasează 
între judeţele medii ca întindere (locul 23), iar din punct de vedere al populaţiei (826.552 – 
locuitori la 1.07.2008, respectiv 3,8 % din totalul pe ţară), se situează pe locul 2 (după 
municipiul Bucureşti). Relieful judeţului este alcătuit din dealuri prelungi (cu înălţimi între 200 şi 
593 m) şi văi largi, cu şesuri aluviale extinse,ce aparţin Podişului Sucevei, Podişului Bârladului 
(Central – Moldovenesc) şi Câmpiei Moldovei. Organizarea administrativ teritorială a judeţului 
Iaşi la 31.12.2009 include 2 municipii (Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe (Tg.Frumos, Hârlău şi Podu 
Iloaiei), 93 comune şi 418 sate. Reşedinţa judeţului este municipiul Iaşi, unul din principalele 
oraşe ale României, important centru universitar, cu o bogată activitate ştiinţifică, cultural - 
artistică şi economică. 

Fizico-geografic, Comuna Lungani-Iași se află în sud-vestul Câmpiei Moldovei, pe 
dreapta cursului mijlociu și inferior  al râului Bahluieț. Complexitatea peisajului este dată  de 
dispunerea comunei într-o zonă de tranziție dintre Câmpia Moldovei și Podișul Central 
Moldovenesc, reprezentat în sud de Coasta Iașilor. 
Administrativ, teritoriul Comunei Lungani este limitat de: 
- Comunele Bălțați și Podu-Iloaiei la Nord; 
- Comunele Popești si Sinești la est; 
- Comuna Bâra-Neamț la Sud; 
- Comuna Brăiești la Vest; 
          Matematic, comuna este așezată la intersecția paralelei de 47°12’lat. N cu meridianul de 
27°8’ long. E.  
          Accesul în zonă este posibil, pe șosea E 282 racordată la km 37 la D.E. 583 (Iași-
Bucureşti) sau cu trenul pe relaţia Iaşi-Paşcani. 
Suprafața comunei este de 6337 hectare repartizată pe patru sate: 
- satul Lungani (reședința comunei) situat în NV; 
- satul Goești (primul atestat documentar) situat în partea central vestică a teritoriului; 
- satul Crucea situat în partea central estică  
- satul Zmeu situat în NE  teritoriului; 

Primele date documentare despre Comuna Lungani apar în timpul domniei lui 
Alexandru cel Bun (1410-1432), când pe harta Moldovei apare un sătuc cu denumirea 
Norotești, localitate desemnată de un hrisov domnesc după numele proprietarului ținutului 
Cirbolea. Pe la 1490, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, Noroteasca, proprietara satelor  își 
vinde proprietatea boierului Lungu, care strămută satul în locul pe care se află astăzi, 
schimbându-i și denumirea în Lungani. De la acea dată până în 1864 în comună se găsesc  
menționate  satele: Lungani, Goești și Mădârjești. 
În 1882, la a II-a împroprietărire, urmare a cuceririi independenței de stat, se înființează și 
satele Crucea (1879) respectiv Zmeu (1882), care, împreună cu celelalte sate formează 
actuala formă administrativă a comunei. 
Semnificativ pentru aceasta comună este teoria conform căreia  în timpul Primului Război 
Mondial (1916-1918)  Barbu Șt. Delavrancea s-ar fi retras  la Goești, unde ar fi   scris celebra 
trilogie  Apus de Soare. Istoricii literari nu confirmă însă teorie, eventuale cercetări mai 
profunde urmând să lămurească această problemă. 
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Scoala Profesionala Lungani este singura unitate 
şcolară din comuna care în oferta educaţională 
are inclusă filiera tehnologică cu nivelul de 
pregătire: 

 profilul tehnic, domeniul mecanică, 
calificările profesionale: strungar 

                                                                                                    
Deoarece calificările profesionale din oferta 
educaţională a scolii (strungar) asigură acestora 
competitivitate, adaptabilitate, flexibilitate, 
integrare şi capabilitate de a lucra în condiţiile 
economiei de piaţă în foarte multe domenii de 
activitate, Scoala Profesionala Lungani îşi oferă 
serviciile educaţionale şi cele de formare 
profesională iniţială locuitorilor din întreg judeţul 

Iaşi şi chiar din judeţele învecinate. 
Datorită strategiilor educaţionale de producere, transmitere şi aplicare a cunoaşterii, a 
procedurilor de asigurare a calităţii în educaţie şi datorită noului nomenclator al calificărilor 
profesionale pentru care asigură formarea profesională iniţială, începând cu anul şcolar 2005-
2006 în cadrul Scolii Profesionale Lungani se pregătesc anual, în medie, un număr de peste 
400 elevi la învăţământul de zi.    
 

I.2. Scurt istoric al școlii 
 

Scoala Profesionala Lungani este situata la aproximativ 50 de kilometri de reședința 
județului Iași. Școala cuprinde nivelurile de școlarizare, de la învăţământul preşcolar la cel 
profesional cu durata de 3 ani. În ciclul primar si in cel gimnazial elevii sunt recrutați din 
satele Lungani și Goești, iar la clasele din învățământul profesional sunt admiși elevi din 
toate satele componente ale comunei Lungani: Lungani, Goești, Crucea și Zmeu. Unitatea 
şcolară este amplasată în zona centrală a satului, în imediata vecinătate a principalelor 
institutii (primarie, politie, biserica, dispensar) si a societatii AGRO-MEC societate având ca 
obiect de activitate industria mecanica si agricultura. Elevii provin din diverse medii sociale, 
în general cu o situație materială slabă și foarte slabă, comuna Lungani fiind declarată una 
dintre cele mai sărace comune din nordul țării. Majoritatea elevilor sunt de etnie româna, 
doar la clasele profesionale și de liceu înregistrându-se câțiva elevi de etnie rromă, elevi 
proveniți din satele Crucea și Zmeu, sate în care predomină această naționalitate. 

Din anul şcolar 2004 – 2005 şcoala se transformă în şcoală de arte şi meserii, profilul 
mecanică, asigurând pentru absolvenţi nivelul II de calificare, lucrător în prelucrări la rece. 
Incepand cu  anul şcolar 2009 – 2010 şcoala devine grup şcolar iar din anul şcolar 2010-
2011 liceu tehnologic, domeniul mecanică, calificarea profesională tehnician pentru 
întreţinere şi reparaţii. Din anul şcolar 2012-2013 s-a reintrodus învăţământul profesional, 
filiera tehnologică, profilul mecanică, calificarea profesională strungar, in 2016 fiind 
inregistrată ultima generație a liceului, până la ora actuală.                                         
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I.3. Misiunea și viziunea școlii 
Prin Programul Naţional de Reformă România şi-a stabilit priorităţile şi obiectivele 

proprii care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică sustenabilă. Mobilizarea 
eforturilor instituţionale şi financiare, dublată de obţinerea unui larg consens la nivelul întregii 
societăţi, au constituit factori determinanţi pentru transpunerea în realitate a acestor obiective 
şi priorităţi naţionale. 

În capitolul Educaţie, Programul Naţional de Reformă se pliază pe priorităţile Comisiei 
Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii si sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de 
educaţie si formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie si o mai 
mare mobilitate educaţională si profesională a elevilor, studenţilor si cadrelor didactice 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 scolii la un nivel 
maxim de 10% si cresterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani 
la cel puţin 40%. 
          Şcoala noastră şi-a propus ca în următorii ani, printr-o ofertă curriculară adecvată 
necesităţilor comunităţii locale şi pieţei muncii, să ofere tinerilor din zonă o posibilitate reală de 
a-şi continuă studiile ,,acasă” într-un domeniu util şi cu reale şanse de reuşită profesională. 
Scoala Profesionala Lungani îşi propune să ofere cu prioritate locuitorilor din comuna Lungani 
şi comunelor limitrofe următoarele servicii: 

 servicii educaţionale prin asigurarea educaţiei de bază pentru toţi conform cerinţelor 
societăţii si economiei bazate pe cunoaştere prin formarea competenţelor de bază: 
abilităţi de comunicare, scriere, citire si calcul matematic, alfabetizarea digitală si 
informaţională, cultura stiinţifică si tehnologică, cultură antreprenorială, comunicarea în 
limbi moderne de largă circulaţie, cultura si conduita civică, cetăţenia democratică, 
gândirea critică, capacitatea de adaptare la situaţii noi, lucrul în echipă, interesul pentru 
dezvoltarea personală si învăţarea continuă; 

 servicii de formare profesională iniţială pentru profilul si domeniul precizat mai sus. 
 

 
VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 

 
În acest context european şi naţional Școala Profesionala Lungani și-a conturat 

VIZIUNEA derivată din nevoile de educaţie ale societăţii ce constă în formarea unui 
absolvent educat și instruit, capabil de inserţie profesională și socială rapidă și cu o 
mare putere de adaptare și flexibilitate la schimbările impuse de ritmul rapid al 
transformărilor societăţii. 

Școala Profesionala Lungani urmăreşte crearea unui mediu de educaţie si formare 
profesională prin învăţământul profesional și tehnic, care să asigure pentru tinerii din 
comunitate, judeţul Iași și din alte judeţe, dezvoltarea carierei și creșterea potenţialului 
economic și social al zonei. 

 
MISIUNEA Școlii Profesionale Lungani este de a oferi servicii de educaţie şi 

formare profesională, ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor 
europene, egalitatea şanselor şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Şcoala noastră sprijină dezvoltarea unei personalităţi responsabile, tolerante, cu 
spirit moral-civic și stil de viaţă calitativ.  

Școala Profesionala Lungani promovează valori precum democraţia, libertatea, 
adevărul, cinstea, curajul şi respectul faţă de semeni și instituţii, asigurând 
dimensiunea europeană a educaţiei oferite de şcoală. 
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Concomitent cu dezideratul privind formarea absolvenţilor, misiunea școlii 
noastre este de a construi identitatea şi individualitatea şcolii, prin promovarea valorii și 
a rezultatelor bune și foarte bune în pregătirea liceală și profesională. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse se vor urmări: 
 asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării fizice, morale și intelectuale; 
 pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi și 

competenţe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială; 
 respectarea fiecărui elev; pentru cei care obţin rezultate scolare modeste, se identifică 

aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica, iar pentru elevii înalt abilitaţi de a obţine 
performanţa; 

 centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, acesta fiind un participant activ la 
propria formare; 

 accentuarea metodelor activ-participative pentru stimularea gândirii și a muncii în 
echipă, pentru a sădi încrederea în sine, respectul pentru viziunea celor din jur, pentru a 
forma tineri care posedă competenţe profesionale, comunicativi, expresivi, capabili să 
învingă rigorile meseriei alese; 

 asimilarea, formarea și dezvoltarea competenţelor necesare pentru integrarea 
absolvenţilor în piaţa muncii și oportunităţi pentru continuitatea studiilor. 
Această aliniere a managementului educaţional și a calităţii educaţiei din Școala 

Profesionala  Lungani, este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală și 
funcţională, din punct de vedere educaţional, a școlii în sistemul educaţional al Uniunii 
Europene ci și pentru ca absolvenţii nostri, beneficiarii direcţi ai acestei educaţii, să aibă șanse 
reale de reușită în competiţia europeană universitară și a forţei de muncă în care vor intra 
după terminarea școlii. 

  
Formularea scopului existenței școlii 

           

             Scopul Planului de Acţiune al Şcolii (P.A.S.) este de a asigura un învăţământ de 
calitate, bazat pe obţinerea competenţelor profesionale, la nivelul standardelor naţionale şi 
chiar europene, astfel încat să se poată îmbunătăţi corelaţia dintre învăţămantul profesional şi 
tehnic şi nevoile de dezvoltare socio –economică la nivel local si judeţean. Adaptarea ofertei 
învăţământului profesional şi tehnic se bazează pe informaţiile şi analiza datelor demografice, 
context socio-economic, analiza pieţei muncii şi cele referitoare la învăţământul profesional şi 
tehnic. Planul de Acţiune al Şcolii (P.A.S.) reprezintă un element de bază în cadrul 
managementului Scolii Profesionale Lungani întrucât definește obiectivele și programele 
pentru atingerea acestora. Prin P.A.S. se specifică mediul în care funcționează scoala, 
serviciile pe care le oferă comunității locale, se stabilește modul de receptare și interpretare a 
semnalelor venite dinspre societate, precum și căile prin care sunt valorificate.La elaborarea și 
fundamentarea direcțiilor de dezvoltare viitoare ale Scolii Profesionale Lungani s-a ținut cont 
de analiza situației concrete a unității noastre de învățământ, de recomandările din PLANUL 
REGIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT (PRAI) 2016 – 2025, din Planul Local de 
Acţiune pentru Învăţămant (PLAI ) 2013-2020 și din Planul de dezvoltare Regionala 
NORD- EST 2014-2020. Se urmăreşte o perioadă de dezvoltare pe termen lung a școlii, 
perioada 2019-2023, pentru o mai uşoară predictibilitate atât pentru beneficiarii direcţi (elevi), 
cât şi pentru cei indirecţi (agenţi economici, comunitate).Planul de Acţiune al Şcolii are o 
valoare practică și un scop informativ cu privire la oferta educațională a Scolii Profesionale 
Lungani. Dezvoltarea instituțională trebuie să asigure șanse de dezvoltare profesională pentru 
care există cerințe și oportunități pe piața muncii locale și regionale.În procesul de elaborare a 
ofertei educaționale, ne-am orientat în sensul  respectării previziunilor pieței forței de muncă, 
corelate cu aspirațiile individuale ale tinerilor. 



 10

I.5. Profilul actual al şcolii 

           Având în vedere că este singura şcoală din comuna  care oferă calificăre la nivelul 
3, provenienţa elevilor se bazează pe afluxul acestora din mediul local și limitrof comunei. 

 

 
 
 

I.5.1. Structura școlii 
 

- Școala Profesională Lungani scolarizează un număr de peste 400 elevi pentru cursurile 
de zi (prescolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional), cu vârste cuprinse între 4 -
19 ani. Cea mai mare parte din aceşti elevi provin din localitate, din satele comunei, dar 
și din afara ei. Acestia isi desfasoară cursurile in doua structuri dupa cum urmeaza: 

- Școala Profesionala Lungani 
 Învăţământ preşcolar 
 Învăţământ primar 
 Învăţământ gimnazial 
 Învăţământ profesional – nivel 3,  profil tehnic, domeniul pregătirii de bază 

mecanică, calificarea profesională strungar 

- Şcoala Gimnazială Goeşti (structură arondată)  
 Învăţământ preşcolar 
 Învăţământ primar 
 Învăţământ gimnazial 

    Politica managerială este orientată cu precădere spre realizarea următoarelor obiective: 
         - creşterea calităţii actului educaţional; 
          - întărirea ordinii şi disciplinei în şcoală, pentru buna desfăşurare a procesului de 

învăţământ; 
          - atragerea de fonduri extrabugetare cât mai mari in vederea imbunatatirii bazei 

materiale; 
          - alcătuirea unei imagini cât mai atrăgătoare a unităţii şcolare prin mijloace variate 

şi moderne, care să participe activ la cresterea efectivelor de elevi la toate nivelele de 
învăţământ, la îmbunătăţirea relaţiei cu comunitatea locală, printr-o colaborare sinceră şi 
cointeresată în creşterea calităţii actului educaţional, la întărirea legăturii şcoală-familie ca 
factor principal în obţinerea de rezultate pozitive la finele ciclului de învăţământ; 

       - reducerea ratei abandonului şcolar, prin atragerea spre şcoală a copiilor din toate 
categoriile sociale, cu mijloace adecvate vârstei şi înclinaţiilor lor. 

DENUMIRE LEGALĂ 
COMPLETĂ 
COD FISCAL 
ADRESA OFICIALĂ  
 
REPREZENTANT LEGAL 
TELEFON: 
FAX: 
ADRESA E-MAIL: 
WEBSITE: 

ȘCOALA PROFESIONALĂ LUNGANI 
 
17130439 
SAT. LUNGANI, COM. LUNGANI, JUD. IAȘI, STR. 
PRINCIPALĂ  NR.  
PROF. COJOCEA IORDACHE –DIRECTOR 
0232 322955 
0232 322955 
scoala_lungani@yahoo.com  
scoalaprofesionalalungani.ro 
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             Școala Profesionala Lungani are următoarea structură de personal: 
   Total norme pe unitate: 36, 23 din care: 
   - personal didactic: 30,98 (22 cadre didactice titulare,  7 cadre didactice suplinitori 

calificaţi, 2 suplinitori necalificat); 
   - personal didactic auxiliar : 1 (0,5 secretar şi 0,5 adm. financiar); 
   - personal nedidactic : 4,25 (2,25 îngrijitori, 1 fochist şi 1 şofer). 

                                                                                        
I.5.2.  Analiza rezultatelor anului şcolar 2018– 2019 

În anul şcolar 2018 – 2019 în şcoala au fost înscrişi un număr de 431 elevi, repartizați pe 
nivele de învățământ astfel : 

 Înv. 
preşcolar 

Înv. 
primar 

Înv. 
gimnazial 

Înv. 
profesional 

Total 

Nr. elevi 56 103 129 143 431 

Exprimat în % 0,13% 0,24% 0,30% 0,33% 100% 

 
                   

                   

preprimar
13%

primar
24%

gimnaziu
30%

profesional
33%

 

 

         Situaţia la învăţătură, numeric : 

  

Nr. elevi 
la 

sfarsitul 
anului 
scolar 

Promovati Repetenti 

 
Cori-
genti 

prom. 
pe 

medii 
5,00 - 
5,99 

prom. 
pe 

medii 
6,00 - 

6,99 (S) 

prom. 
pe 

medii 
7,00 - 
7,99 

prom. 
pe 

medii 
8,00 - 

8,99 (B) 

prom. 
pe 

medii 
9,00 - 10 

(FB) 

Înv. 
preprimar 56 56 

 
 

   Înv. 
Primar 103 103 0 0 7 9 22 28 37 

Înv. 
Gimnazial 129 119 10 0 2 26 27 24 40 

Înv. 
profesional 146 112 24 0 11 37 46 16 1 

TOTAL 434 400 34 0 20 72 95 68 78 
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Situaţia la învăţătură, în procente : 

 

  

Promovati Repetenti 

 
Corigenti prom. pe 

medii 
5,00 - 
5,99 

prom. 
pe medii 

6,00 - 
6,99 (S) 

prom. pe 
medii 7,00 

- 7,99 

prom. pe 
medii 8,00 
- 8,99 (B) 

prom. pe 
medii 

9,00 - 10 
(FB) 

Înv. 
Primar 100% 0% 0% 7% 9% 21% 27% 36% 

Înv. 
Gimnazial 92% 8% 0% 2% 22% 23% 20% 33% 

Înv. 
profesional 84% 16% 0% 10% 33% 41% 14% 0,9% 

 
TOTAL 92% 8% 0% 6,33% 21,3% 28,3% 20,3% 23,3% 

 
Promovabilitatea exprimată în procente, pe nivele de învăţământ, în comparaţie 

cu anii şcolari 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 : 
 

                  

0

20

40

60

80

100

primar gimnaziu profesional

2016-2017

2017-2018

2018-2019

 
 

Elevi cu note scăzute la purtare : 

Nivel îmv. Înv. 
primar 

Înv. 
gimnazial 

Înv. 
profesional 

Total 

Nr elevi cu note 
scăzute la purtare 0 16 21 37 

note 
scăzute la purtare 

în procente 
0% 12% 14% 26% 

 
Situţia privind numărul de absenţe : 

 Nr total 

de 

absenţe 

Nr. 

absenţe 

 motivate 

Nr. 

absenţe 

nemotivate 

Media 

absenţelor 

nemotivate per 

elev 
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Înv. 
primar 

0 0 0 0 

Înv.  
gimnazial 

3179 643 2536 5 

Înv. 
 

profesional 

7818 2922 4896 33 

TOTAL 
10997 3565 7432 38 

 

Elevi în situaţia de abandon şcolar : 

Nivel îmv. Înv. 
primar 

Înv. 
gimnazial 

Înv. 
profesional 

Total 

Nr elevi care au  
abandonat şcoala 0 9 43 52 

Elevi care au  
abandonat şcoala 

în procente 
0% 0,7% 29% 12% 

 

Rezultatele elevilor la Evaluarea Naţională: 

Nr. elevi  
absolvenţi  
ai clasei a 

VIII-a 

Nr. elevi  
prezenţi la 
EN 2019 

Nr. elevi  
care au 

promovat 
EN 2019 

Note 
 sub 5 

Note  
intre  
5-7 

Note  
intre  
7-9 

Note  
intre  
9-10 

35 23 9 14 7 2 0 

În procente      

Lb. şi 
literatura 
română 

23 15 8 12 3 0 

Matematică 23 10 13 8 2 0 

 

- medii peste 5,00 la Evaluarea Naţională : 6 elevi , ceea ce reprezintă 32 %. 

          Promovabilitatea la examenele de certificare/atestare a calificării profesionale a 
absolvenţilor (an scolar 2018 - 2019) 

Rezultatele absolvenţilor clasei a XI-a la examenul de certificare a competenţelor 

profesionale: 

Nr. elevi  
absolvenţi  

ai clasei a XI-a prof. 

Nr. elevi  
prezenţi la 

examenul de 
competenţe 2019 

Nr. elevi  
care au promovat 

examenul de 
competenţe 2019 

21 20 20 

În procente 95% 
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I.5.3 Rezultate la concursuri şi olimpiade 

 
 Diploma PROCOPIU obţinută de elevii Hoamea Denisa Elena, Balan Dana 

Iuliana si Stingaciu Ovidiu Vlad, sub îndrumarea dnei prof. Maftei Violeta şi al dlui prof. Buhu 
Narcis Marius la Concursul de Creativitate în fizică şi tehnologii « Ştefan Procopiu », etapa 
judeţeană, martie 2016, organizat de ISJ Iaşi, Facultatea de Fizică din cadrul Univeristăţii 
« Al. I. Cuza Iaşi », Facultatea de Mecanica şi Facultatea de inginerie electrică din cadrul 
Universităţii Tehnice « Gh. Asachi » Iaşi ; 

 Premiul I obtinut de elevii Crenganis Anastasia, Cojocea Erika, Mumuruz 
Alexandru, Privistirescu Alina, Onofrei Sorina, Hrisca Anita, sub indrumarea dnei invatatoare 
Ignat Camelia, la concursul In tara lui Fat Frumos, editia a II-a, organizat de ISJ Constanta, in 
parteneriat cu CCD Constanta si primaria orasului Murfatlar. 

 Diploma de excelentă obținută de elevii claselor a IV-a sub îndrumarea 
doamnelor învățătoare Vornivu Ionica și Buiciag Loredana, la concursul Micul Ecologist, 
organizat de Școala Gimnaziala Ion Neculce Iași în colaborare cu ISJ Iași. 

 Mențiune  la Olimpiada naţională Universul cunoaşterii prin lectură, etapa 
judeţeană, obținut de eleva Rotaru Maria, clasa a VI-a, sub îndrumarea dnei prof. Tudose 
Florinela ; 

 Premiul al II-a la Olimpiada de limba şi literatura română, etapa judeţeană, 
obținut de eleva Aniţoaie Andra Ioana, clasa a VIII-a, sub îndrumarea dnei prof. Liţă Lucretia ; 

 Premiul I obţinut de copilul Onofrei Adelina, sub îndrumarea dnei educatoare 
Hriţcu Panorica, la concursul internaţional Smarty, organizat de Asociaţia Smarty 
Educational ; 

 Premiul I obţinut de eleva Samson Lavinia, din clasa a VII-a, sub îndrumarea dlui 
prof. Hrişcă Alexandru, la Concursul sportiv selecţie oină, organizat de DJTS Iaşi, în 
parteteriat cu MTS ; 

 Menţiunea I obţinută de echipajul şcolii noastre, sub îndrumarea dnei înv. 
Prisacaru Doina, la Concursul Naţional « Artă, tehnică, natură », ediţia a VI-a, martie 2016, 
organizat de ISJ Iaşi în parteneriat cu Şcoala « I. Neculce » Iaşi ; 

 Premiul al III-lea obţinut de echipajul şcolii noastre, din clasele a III-a şi a IV-a, 
sub îndrumarea dlui prof. Hrişcă Alexandru, la concursul Perspective sportive, etapa 
judeţeană, organizat de Fundaţia Română Sportul pentru toţi, în parteteriat cu MTS ; 
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PARTEA A II-A - ANALIZA NEVOILOR 
 

II.1 Contextul european 
 

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și 
indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020:  

 
1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 
2010-2020:  
 a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel 
puțin 75%;  
 b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;  
 c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 
30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei 
regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 
comparativ cu 1990;  

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10%3 și creșterea procentului 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40%4 
în 2020;  
 e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune 
socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008.  
 
2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:  

1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la 
programele de învățare de-a lungul vieții6;  

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de 
citire, matematică și științe exacte 7, ar trebui să fie mai mic de 15 %;  

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul 
terțiar8, ar trebui să fie de cel puțin 40 %;  

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii 9 din sistemele de educație și 
formare, ar trebui să fie sub 10 %;  

5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 
pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;  
 6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați10 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de 
ani, care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani 
înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 
 
3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate 
din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, 
comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state: 

 Rata parăsirii timpurie a școlii ( 18 – 24 ani): 
- Media UE (2015) – 12 %; 
- Ținta RO (2020) – 11.3%’ 
- Ținta UE ) 2020) – 10% 

 Ponderea absolventilor de învațământ terțiar ( 30-34 ani): 
- Media UE (2015) – 38,7 %; 
- Ținta RO (2020) – 26,7%’ 
- Ținta UE ) 2020) – 40% 

 Rata de ocupare a absolvenților( 20-34 ani) 
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- Media UE (2015) – 76.9 %; 
- Ținta RO (2020) –  %’ 
- Ținta UE ) 2020) – 82% 

 Rata de ocupare ( 20-64 ani) 
- Media UE (2015) – 70,1 %; 
- Ținta RO (2020) – 70%’ 
- Ținta UE ) 2020) – 75% 

 
4. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele 
asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări:  

a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015, cu 5,3 puncte procentuale 
peste media europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie 
sinuoasă, fără un progres semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020; 

b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția 
țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu 
toate acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel naţional şi 
cele la nivelul UE 28: media europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 
2020.  

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care 
ar contribui semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de 
către aceștia, cât și de către familii și cadre didactice; 

 d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante 
în programul PISA18. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de 
testarea din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani, indică un 
procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media 
europeană, în același an, a fost de 22,1%. În 2015 se înregistrează o creştere a ponderii 
tinerilor cu competenţe scăzute la citire şi la ştiinţe faţă de 2012. La citire, 38,7% din tinerii din 
România au un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul celor 28 de state 
europene. La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât 
este media la nivelul celor 28 de state europene. Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea 
europeană în domeniul educației și formării profesionale ET 2020 propusă la nivel european 
pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, matematică şi ştiinţe; 

 e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta 
cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție 
descrescătoare după anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenților de 
învățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 
69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% 
în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 
8 puncte procentuale sub media europeană, de 76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă la 
nivel european pentru anul 2020;  

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de 
ocupare în România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, fără progrese 
semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel național pentru 
anul 2020;  

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, 
în 2015, de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% și 
departe de ținta de 10% propusă de România pentru 2020. 
 
5. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în 
totalul elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în 
România, față de media UE-28 de 48,1%19, demonstrează importanța formării 
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profesionale inițiale pentru piața muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 
2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 
la 56,3% în 2015. 
 

II.2 Contextul national 
 
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. 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune:  

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

 2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 
definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu 
abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea 
programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;  

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;  
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;  
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;  
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 
 Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională, având ca ținte strategice:  
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 

profesional la 60% în 2020, față de 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. 
 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 
 7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal;  
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;  
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal;  
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;  
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 

strategice:  
      a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

 b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 
examenul de bacalaureat 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.  
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune:  

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale 
la nivel de sistem;  

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;  
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în 
evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;  

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;  
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 
 a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial 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. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune:  
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 

cadrul programelor de formare profesională;  
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;  
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 

premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene inclusive. 
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței 

muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, 
județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de 
învățământ, operatorul economic și elev. 

 Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:  
- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca 

parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza unui 
contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în 
formarea profesională a elevilor;  

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a 
învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract 
de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un 
consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe 
raza căreia se află unitatea şcolară, unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea 
de învățământ – agentul economic și elev; 

 - stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a 
X-a de liceu, formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”. 

 În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 
modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 
finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a 
calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al 
calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 
 

II.3 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.  
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În perioada 2005-2015 produsul intern brut regional pe cap de locuitor a avut multe 
fluctuații, ceea ce a condus la o accentuare a disparităților de dezvoltare față de celelalte 
regiuni. Situația economică și socială a regiunii Nord-Est a continuat să se agraveze odată cu 
intrarea în perioada de criză economică și financiară - anual a avut loc o scădere reală a 
produsului intern brut regional.  

Din datele statistice existente rezultă că indicele de disparitate a scăzut continuu în 
perioada 2005-2010, atât în condiții macroeconomice de creștere economică cât și de 
recesiune, coborând de la 66,7% (2005) la 61,4% (2010).  

Mai mult, în anul 2010, în raport cu media comunitară, regiunea Nord-Est figura cu un 
indice de disparitate de numai 29%.  

În acest context în PDR Nord-Est, 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!” 
 

Strategia de dezvoltare a comunei Lungani Orizont 2014-2020 faţă de nevoile 
Scolii Profesionale Lungani : 
  - extinderea atelierelor şcoală; 
  - reabilitarea termică a corpurilor de şcoală; 
  - dotarea atelierelor cu maşini şi utilaje; 
  - construirea unei sali de sport; 
  - construirea unei săli de festivităţi. 
Sursa: Primăria Comunei Lungani. 
 

II.3.1. Prezentarea judeţului Iaşi 
 

 Judeţul Iaşi cel mai mare judeţ din ţară după numărul de locuitor şi de nivel 
mediu ca suprafaţă, face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est şi este situat în  
partea de est a Moldovei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiunea 
de Dezvoltare 
Nord-Est este 
o unitate 

administrativă constituită prin acordul liber consimţit al administraţiilor publice locale din 
cele şase judeţe componente, Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. Atât în 
termeni de suprafaţă cât şi de populaţie Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este cea mai 
mare din România (cu o suprafaţă de 36.850 kmp şi o populaţie de aproape 4 milioane de 
locuitori.) 
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 Aşezarea geografică a judeţului: Nord-Estul României 
 Suprafaţa: 5.476 kmp 
 Populaţia: 944074  locuitori (1 iulie 2018), din care: 

   Localităţi mai importante:  
 municipiul Iaşi- reşedinţă de judeţ-  376180 municipiul  
 Paşcani - 43655 locuitori 
 oraşul Tg Frumos - 14438 locuitori 
 oraşul Hîrlău - 13514 locuitori  
 orașul Podu Iloaiei – 11028 locuitori 
    Județul Iași are în componenţă 93 de comune şi 418 sate fiind învecinat cu  judeţele 
Suceava, Botoşani, rîul Prut (Republica Moldova), judeţele Vaslui şi Neamţ 

         Relief: predomină regiunile de deal şi cîmpie, caracterizate prin altitudini joase 
         Climat: temperat - continental, caracterizat prin ierni geroase şi veri secetoase 

- precipitaţii medii anuale: 500 - 600 mm / mp 
- valori medii ale temperaturii anuale: 8 - 9,5 grade Celsius 

 
Scurt istoric al orașului Iași 

 
 Municipiul Iaşi, „oraşul celor şapte coline", a fost atestat prima dată într-un document 

din secolul al XV-lea, emis de către Alexandru cel Bun (1400-1432), prin care acordǎ privilegii 
comerciale negustorilor polonezi din Lvov. Probabil la 1408, Iaşiul era cel puţin un târg, loc de 
schimb al produselor venite pe drumurile ţării, altfel domnia nu ar fi stabilit aici un punct vamal. 
Câteva decenii mai târziu, în 1434, aşezarea apare numită sub forma „târgul Iaşilor". Istoria 
oraşului este, însă, mult mai veche. 

 Iaşi, oraş  considerat "capitala culturii şi spiritualităţii româneşti" s-a făcut cunoscut 
datorită personalităţilor care au trăit, au studiat, au lucrat sau au creat în această "grădină de 
talente mari" în care a rămas întipărită urma paşilor lui Eminescu, urma ciubotelor de iuft ale 
dascălului Creangă, dar şi urmele atâtor academicieni, profesori, cercetători, ingineri de 
renume internaţional. 

 În preistorie, pe teritoriul actualului judeţ Iaşi, inflorea binecunoscuta culturǎ Cucuteni, 
una dintre cele mai vechi şi mai importante din ţarǎ. Mai târziu, influenţa triburilor dacice, iar 
mai apoi a civilizaţiilor greacǎ, romanǎ şi bizantinǎ, au fǎcut din regiune un element important 
în dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre zona Mǎrii Negre pe deoparte şi Europa de nord şi 
cea de est, pe de alta parte.  

 Oraşul a cunoscut o intensǎ dezvoltare, în special dupǎ cea de-a doua jumǎtate a 
secolului al XVI-lea, moment în care a devenit capitala Moldovei. Viaţa spiritualǎ creştinǎ a 
înflorit odatǎ cu meştesugurile şi comerţul.  
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 Cu toate acestea, în secolul al XVI-lea, în 1564, atunci când a devenit capitala unui 

principat de trei ori mai mare decât cel al Belgiei, Iaşul era un oraş mic în comparaţie cu cel din 
ziua de azi. Abia între secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, Iaşul a cunoscut o perioadǎ 
înfloritoare – cea a domniei lui Vasile Lupu şi chiar cele ale domnilor fanarioţi.  

  Tot în secolul XVI, Despot Vodă inaugurează în Iaşi "Şcoala latină de la Cotnari", 
instituţie care a promovat studiile de latină nu numai în Iaşi şi în întreaga Moldovă, ci în întreg 
spaţiul românesc. 

 În 1641: la Iaşi se înfiinţează "Academia Vasiliană" şi prima tipografie din Moldova, în 
timpul domniei lui Vasile Lupu (1634 - 1653). 

 În 1646: Mitropolitul Varlaam publică la Iaşi "Cazania" sau "Carte românească de 
învăţătură; tot în acest an apare primul cod de legi în limba română, iar în 1679: Dosoftei 
tipăreşte la Iaşi traducerea din limba greacă a "Liturghierului". 

 Anii 1835, 1836 şi 1860 marchează la Iaşi înfiinţarea "Academiei Mihăilene, a 
Conservatorului Filarmonic Dramatic din Iaşi şi a Universităţii „Al. I. Cuza”. 

 Deşi a fost adeseori mistuit de flacǎri şi de ciuma, Iaşul, aflat în apropierea Poloniei, a 
fost puternic influenţat de principiile Revoluţiei franceze, în paralel cu consolidarea funcţiilor 
administrative, economice şi spirituale. Au fost construite clǎdiri noi, au fost modernizate 
strǎzile şi a fost introdus un nou sistem de iluminare. Sfârşitul epocii medievale şi începuturile 
aceleia moderne avea sǎ culmineze cu mişcǎrile revoluţionare de la 1848.  

  Timpul dintre cele douǎ rǎzboaie mondiale reprezintǎ un alt vârf al dezvoltǎrii culturale 
şi literare a Iaşului, oraşul marilor destine 

 Cel mai vechi centru universitar al ţǎrii a fost martorul unor evenimente semnificative din 
istoria educaţiei. Dezvoltarea segmentului educaţional început cu Academia Vasilianǎ, 
înfiinţatǎ de cǎtre Vasile Lupu, a continuat cu Şcoala de Ingineri - înfiinţatǎ de Gheorghe 
Asachi. Şcoala Normalǎ, a cǎrei absolvent avea sǎ fie şi Ion Creangǎ (elev al lui Titu 
Maiorescu), Liceul "Oltea Doamna", iar din zilele noastre, Liceul Eminescu, Liceul Naţional, 
Liceul Negruzzi, Liceul Humpel şi Liceul de Artǎ şi Meserii. 

 La începutul secolului XIX, tânărul inginer Gheorghe Asachi reuşea să promoveze limba 
română ca limbă de predare în Academia Domnească. Tot el a organizat primul spectacol în 
limba română pe scena improvizată în casele hatmanului Costachi Ghica “de peste drum de 
Mitropolie”. 

 Perioada de după 1950 a implicat reconstrucţia de dupǎ rǎzboi şi diversificarea 
ramurilor industriei prin modernizarea şi extinderea zonei industriale şi, de asemenea, prin 
creşterea numǎrului de locuitori la 150.000. Toate ramurile industriei, ca şi prestǎrile de 
servicii, s-au dezvoltat, în aceastǎ perioadǎ, într-o manierǎ spectaculoasǎ. 

 Astǎzi Iaşul este cel mai important centru social, economic şi cultural al Moldovei, 
remarcându-se prin trecutul lui care se amestecǎ remarcabil cu prezentul. Vechile clǎdiri, 
acoperite de patina timpurilor se îmbinǎ armonios cu noile construcţii, oraşul cunoscând o 
dezvoltare puternicǎ datoritǎ învǎţǎmântului şi economiei locale. 
 
Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale sunt: 

 adaptarea educaţiei si formării profesionale la cerinţele societăţii si ale pieţei forţei de 
muncă; 

 asigurarea calităţii educaţiei si compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 
standardele europene, prin preluarea la nivel naţional a competenţelor cheie promovate 
la nivelul UE, dar si potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei românesti; 

 descentralizarea si cresterea gradului de autonomie a sistemului educativ; 
 reforma educaţiei timpurii; 
 asigurarea accesului egal la educaţie si formare profesională (construirea de campusuri 

scolare, asigurarea condiţiilor echitabile de igienă si educaţie pentru sănătate în mediul 
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rural, licee tehnologice pentru o paletă extinsă de specializări, informatizarea tuturor 
școlilor din mediul rural, modernizarea învăţământului profesional si tehnic în mediul 
rural) 
Conform documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul 

preuniversitar”, principalele domenii pe care se axează reforma învăţământului profesional si 
tehnic din România, sunt următoarele: 

 implementarea metodelor învăţării centrate pe elev; 
 eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici, instituţii si ONG-uri; 
 elaborarea si dezvoltare curriculum-lui , inclusiv a celui la comanda angajatorului; 
 elaborarea si dezvoltare standardelor de pregătire profesionale; 
 formarea continuă a personalului didactic; 
 asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar; 
 asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 
 orientarea profesională si consilierea elevilor pentru construirea carierei; 
 dezvoltarea sistemului informaţional; 
 modernizarea si optimizarea bazei materiale a învăţământului profesional si tehnic; 
 oferirea de sanse egale pentru obţinerea unei calificări; 
 utilizarea ITC în predare; 
 facilitarea participării la formare profesională a elevilor cu nevoi speciale; 
 dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată; 
 dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate; 
 formarea continuă a adulţilor; 
 asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană. 

 
      Priorităţi si obiective la nivel regional și local (conf.  PRAI/PLAI) 

Pe baza concluziilor din PRAI, rezultate din analiza SWOT a regiunii în scopul identificării 
priorităţilor regionale cu efecte asupra formării profesionale, sunt reţinute 5 obiective  majore şi 
anume: 

1. Adaptarea  reţelei şcolare şi a ofertei  de formare profesională iniţială la  
cerinţele pieţei  muncii şi a opţiunilor elevilor. 
 dezvoltarea, la nivelul întregii rețele de formare profesională, a sistemului  

partenerial pentru evaluarea competențelor specifice calificărilor din oferta 
școlara; 

 adaptarea curriculei la competențe specifice economiei locale, solicitate de 
partenerii economici; 

 elaborarea de către CJAPP a  propunerilor si recomandărilor desprinse din 
sondarea opțiunilor elevilor și diseminarea în școli; 

 monitorizarea evolutiei somajului în rândul tinerilor absolvenți; 
2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de 

formare continuă 
 prospectarea pieții muncii la nivel județean pentru identificarea cerintelor de 

calificare/specializare cu evidențierea competențelor specifice pieții muncii 
locale; 

 îmbunătățirea procesului de informare elevi-părinți, respectiv a promovării 
calificărilor specifice zonei rurale, în vederea diminuării fenomenului migrației 
forței de muncă. 

 dezvoltarea sistemelor informationale de tip e-învățământ–rural. 
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3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială  
 activități de consiliere copil – parinte, realizate de către cabinetele de 

specialitate și monitorizate de către inspectorul școlar de specialitate. 
 sustinerea  elaborarării  planurilor pentru incluziune 

4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea asigurării calităţii în 
formare 
 extinderea formarii cadrelor didactice pentru învățământul pentru elevi cu nevoi 

speciale. 
 oferirea de burse si sprijin elevilor proveniti din medii dezavantajate socio-

economic, cu precadere persoanelor dezavantajate social; 
5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în vederea asigurării calităţii în 

formare 
 reabilitarea/modernizarea spațiilor școlare din mediul rural, dotări cu 

echipamente (inclusiv pentru formare continuă) conform curriculumului utilizat, 
înființarea de internate, cantine școlare și campusuri, dotarea cu microbuze 
școlare pentru deplasarea elevilor. 

 
Obiectivele dezvoltării regionale pentru regiunea 1 N-E : 

 Stimularea dezvoltării echilibrate la nivelul întregii regiuni, diminuarea dezechilibrelor, 
recuperarea întârzierilor şi cooperarea intraregională; 

 Integrarea în structurile Uniunii Europene prin pregătirea cadrului instituţional 
corespunzător criteriilor de integrare; 

 Valorificarea resurselor regionale în scopul unei dezvoltări economico-sociale durabile; 
 Stimularea cooperării interregionale, interne, internaţionale şi transfrontaliere. 

Dezvoltarea economico-socială a judeţului Iaşi este concepută în concordanţă cu 
obiectivele strategiei naţionale de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung. 

Având în vedere evaluarea situaţiei economico-sociale a judeţului, potenţialul economic 
şi criteriul determinant al concordanţei cu cerinţele integrării europene şi euroatlantice, au fost 
identificate următoarele priorităţi: 

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

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

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

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

Având în vedere aceste priorităţi, Învăţământul Profesional şi Tehnic din reţeaua judetului 
Iaşi îşi exprimă viziunea asupra reformei TVET prin : 

- Adaptarea planificării educaţionale la nivelul de dezvoltare economico-socială a 
judeţului Iaşi precum şi la nevoile de educaţie şi formare ale elevilor; 
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- Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ ca deziderat major în inserţia socială a 
absolvenţilor. 

Obiectivul general al strategiei este punerea în valoare a potenţialului material şi 
uman, folosirea resurselor existente şi identificarea altor surse capabile să producă o 
dezvoltare durabilă şi echilibrată a localităţilor judeţului, în sensul asigurării unui mediu 
sănătos sub raport funcţional, economico-social şi cultural, în condiţiile păstrării 
echilibrului faţă de complexul de resurse al capitalului natural. 

În cadrul judeţului Iaşi sunt vizate a fi atinse următoarele obiective: 

 Diversificarea şi dezvoltarea activităţilor economice; 
 Înfiinţarea de noi structuri turistice şi modernizarea celor existente; 
 Facilitarea accesului în zonele turistice; 
 Creşterea volumului investiţiilor private; 
 Crearea de bunuri şi servicii de calitate superioară şi cu valoare ridicata 

competitive pe pieţele externe; 
 Crearea de noi locuri de muncă şi de noi profesii în concordanţă cu evoluţiile de 

pe pieţele autohtone şi internaţionale; 
 Sprijinirea dezvoltării societăţilor comerciale cu capital privat, integral românesc; 
 Modernizarea şi susţinerea infrastructurilor tehnico-edilitare de turism, 

învăţământ, cultură şi sport; 
 Cooperare regională, interregională şi internaţională. 
 Atragerea fondurilor europene in derularea proiectelor din sfera serviciilor; (sursa 

PLAI 2013-2020); 
În acest context, Scoala Profesionala Lungani îsi propune ca obiectiv general 

dezvoltarea structurii ÎPT în concordanţă cu dinamica unei societăţi bazate pe 
cunoastere, cu tendinţele dezvoltării socio-economice din judeţul Iasi, concentrându-se 
în principal, pe următoarele priorităţi: 
PRIORITATEA 1: Asigurarea calităţii învăţământului cu accent pe dezvoltarea competenţelor 
cheie si formarea competenţelor specifice. 
PRIORITATEA 2: Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la 
cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor. 
PRIORITATEA 3: Creşterea participării la programe de formare profesională continuă prin 
reţeaua IPT. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor în concordanţă 
cu abilităţile si competenţele cerute pe piaţa muncii. 
PRIORITATEA 4: Promovarea imaginii unităţii scolare. 
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare si informare privind cariera. 
 

II.3.2.  Analiza P.E.S.T.E  
(politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) 

 
Politic: 

Şcoala, alături de alte instituţii, face parte dintr-o societate în schimbare, în căutarea şi 
promovarea valorilor reale, fiind supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. 
Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Educatiei Naţionale, Ordinele şi notificările care 
susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care 
vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului 
educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane. 
 
Economic: 
La nivelul regiunii NORD – EST 
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Regiunea Nord-Est are una din cele mai mici contribuții la VAB național 10,3% (2013) În 
intervalul 2008-2013 valoarea contribuției la VAB naționale a regiunii Nord-Est a scăzut cu 
0,3% - situându-se în trendul național descrescător. 

 Pe sectoare ponderea contribuției la VAB regional pentru regiunea Nord-Est în 2013 
este următoarea: - 23,8% sectorul Industrie; - 16,6% sectorul comerț; - 16,5% sectorul 
administrație; - 13,4 % sectorul tranzacții; - 9,8% sectorul agricultură; În intervalul 2008-2013 
VAB a înregistrat scăderi: - 4,4% sectorul comerț, - 3,7% sectorul construcții, - 2,8% sectorul 
tranzacții; - 2.,7% sectorul industrie.  
Valoarea PIB/locuitor, în regiunea Nord-Est, este cea mai mică din țară ( ex:2014 4.700 
euro/locuitor, față de 7.500 euro/locuitor media România și 27.500 media UE).  

Bunăstarea populației regiunii Nord-Est este cea mai scăzută comparativ cu celelalte 
regiuni de dezvoltare Deși pe ultimul loc, după PIB pe locuitor calculat pe baza parității puterii 
de cumpărare, regiunea Nord-Est înregistrează din 2005 până în 2014 o creștere de la 5.200 
euro/cap de locuitor la 9.500 euro/cap de locuitor. Sectoarele cele mai active din regiunea 
Nord-Est sunt în ordine descrescătoare: comerț, industrie prelucrătoare, construcții, hoteluri și 
restaurante, agricultură. 

În evoluție în intervalul 2008-2014 deși numărul de unități active a scăzut pentru comerț, 
industrie, construcții, și a crescut pentru agricultură, pentru hotele restaurante, clasamentul se 
menține. 

 Personalul din unitățile locale active, în regiunea Nord-Est, se situează pe penultimul 
loc cu un procent de 9,9% Regiunea Nord-Est înregistrează în intervalul 2009-2014 scăderi în 
unele cazuri chiar dramatice cum este sectorul construcții - 36,7% (media pe regiune ) 
industrie - 22%( media pe regiune), comerț - 21% ( media pe regiune).  

Investiții – La finele anului 2012 Regiunea Nord-Est se situa pe ultimul loc din țară la 
investiții brute în bunuri corporale din unitățile locale (7.834 mil. lei) În intervalul 2008-2012 
nivelul investițiilor în regiunea Nord-Est a scăzut cu aproximativ 21% de la 12.337mil lei la 
9.639 mil. lei În 2014, în regiunea Nord-Est, investițiile au fost făcute în sectoarele industrie 
prelucrătoare 1.595 mil.lei, activități de comerț 991 mil.lei, în construcții 720 mil. lei, în 
transport 611 mil.lei, în industrie extractivă 555 mil.lei, în activitățile agricultură, vânătoare, 
pescuit investiții 0 mil.lei.  

Nivelul investițiilor au avut un impact negativ asupra locurilor de muncă și dezvoltării 
județelor și a regiunii și explică starea precară economică a regiunii. Ponderea forței de muncă 
- deși mici ponderile forței de muncă din întreprinderile cu capital străin sunt în creștere atât la 
nivel național cât și la nivel regional. Explicații posibile: creșterii încrederii investitorilor străini, 
creșterea nivelului de competențe ale angajaților.  

Cei mai mulți manageri/fondatori au nivel de instruire superior respectiv liceal/universitar 
64% România, 68,9% regiunea Nord-Est La nivel național cei mai mulți manageri/fondatori au 
pregătire tehnică și dețin competențe manageriale care permit gestionarea unei afaceri. Nu în 
ultimul rând fondatorii/manageri care au nivel de instruire vocațional la nivelul României 7,3 %, 
și 7,5% regiunea Nord-Est (cea mai mare pondere o deține regiunea Nord-Vest 10,7%, urmată 
de regiunea Sud Muntenia 9,4%, și SudEst 8,9%.)  

Majoritatea întreprinderilor nou create la un an de la înființare sunt active 81%, puține 
sunt inactive 13%, foarte puține au fost desființate 5,9%. În intervalul 2008-2014 numărul 
întreprinderilor nou create, care sunt active, este în creștere la nivel național și regional, 
datorită competențelor manageriale, intențiilor ferme, documentate ale fondatorilor. Proiecţia 
principalilor indicatori economici la orizontul anului 2019 - pentru regiunea Nord-Est PIB la 
orizontul anului 2019 indică o creștere de minim 3,1% în 2015 și maximă de 4,6 % în 2019, cu 
toate acestea regiunea Nord-Est nu își va schimba poziția în ierarhia regiunilor rămânând pe 
ultimele locuri. Valoarea adăugată brută 2019 - pe total economie la nivel național se 
estimează o creștere de 3,7% în 2014 și 5,4% în 2019 cu un ușor declin în 2015 care se 
resimte și la nivelul regiunii Nord-Est.  
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Urmând trendul național regiunea Nord-Est va avea, conform prognozei, o creștere de 
4,0% în 2014, o staționare în 2015 unde creșterea este doar de 0,1%, și o creștere de 5,5% în 
2019. VAB sector agricultură, silvicultură, piscicultură 2019 - la nivel național este prognozată 
o scădere de 0,5% (de la 2,4 % la1,9 %), nivel total al economiei iar pentru regiunea Nord-Est 
se prevede o scăderea mai accentuată de 3% (de la 5,0% la 2,0%) VAB sector construcții 
2019 - La nivel național este prognozată o creștere de la 2,3% la 6,6 %, iar pentru regiunea 
Nord-Est creștere la fel de mare ca la nive național de la 2,4% la 6,8%. 

VAB sector servicii 2019 - La nivel național este prognozată o creștere de la 2,5 % la 
4,5 %, iar pentru regiunea Nord-Est creșterea prognozată este la fel de mare ca la nivel 
național la 4,6% de la 2,4%.  

Numărul mediu de salariaţi 2019 - La nivel regional per total economie este previzionat, 
la orizontul 2019, să înregistreze o creștere de la 1,4% (4.507,7 mii persoane) la 2,8% (5.210 
mii persoane); pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est este de asemenea estimată o creștere 
de la 0,4% ( 499,8 mii persoane) la 2,8% (583 mii persoane). 

 Câştigul salarial mediu brut lunar - Regiunea Nord-Est va înregistra, la orizontul 2019, 
o creștere a salariului mediu brut lunar cu 710 lei/salariat (cea ce reprezintă 35,9%.) dar cea 
mai mică comparativ cu cea de la nivel național. 

 Câştigul salarial mediu net lunar - Regiunea Nord-Est va înregistra, la orizontul 2019, o 
creștere a salariului mediu net lunar cu 511 lei/salariat (cea ce reprezintă 35,9%.) dar cea mai 
mică la nivel național.  

Comparativ cu celelalte regiuni cele mai mici salarii au fost în 2014 și vor fi și în 2019 în 
regiunea Nord-Est (ex: în 2014, regiunea Nord-Est salariu net – 1.437 lei / brut – 1.974 lei, față 
de regiunea București-Ilfov salariu net – 2.400 lei / brut 3.284 lei, și 2019, Regiunea Nord-Est 
salariu net - 1954 lei/ brut -2684 lei/, față de regiunea București-Ilfov salariu net – 3.328 lei/brut 
4553 lei). Situația se reflectă și la nivelul județelor cu precizarea că județele Botoșani și Vaslui, 
au cele mai mici salarii și de asemenea cele mai mici creșteri așteptate în anul 2019. Impactul 
acestui aspect va fi cu siguranță legat de fenomenul de migrație în țară sau străinătate.  

Deși prognozele privind orizontul 2019 indică, o apropiere a regiunii Nord-Est de media 
națională, în ceea ce privește nivelul veniturilor câștigul brut și net rămân la cel mai mic nivel 
din țară continuând să producă decalaje resimțite la nivelul vieții economice și sociale cu 
implicații în migrație și nu numai. 

 
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.  

- Datorită dinamicii economiei a crescut nevoia de adaptabilitate la cerințele mereu 
în schimbare ale competențelor solicitate la locul de muncă aspect ce trebuie 
avut în vedere pentru pregătirea viitoarei forțe de muncă. 

- Asigurarea unei pregătiri de bază flexibile, competenţe tehnice generale. 
- Actualizarea competențelor anterioare prin organizarea de stagii de pregătire 

periodice.  
- Adaptarea curriculum în dezvoltare locală CDL la solicitările agenților economici.  
- 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.  
- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  
- Dezvoltarea parteneriatelor și dialogului școala/oferta agenți economici/cerere. 
- Ritmul schimbărilor tehnologice impune companiilor și salariaților acestora 

adaptarea permanentă pentru menținerea pe piața, pentru locuri de muncă mai 
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sigure pentru angajați și pentru locuri de muncă flexibile pentru angajatori ca 
măsuri care să asigure flexicuritatea.  

- Organizarea programelor de studiu și pregătire ca răspuns la cerinţele de mediu 
pe baza standardelor UE: - calitate în pregătirea pentru calificările specializate 
pentru ecologie şi protecţie mediului. 

- Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, 
pentru toate calificările - conform raportului sinteză al studiului „Skills for green 
jobs” elaborat în 2010 de CEDEFOP, în perspective următoare toate calificările 
vor include competențe „verzi” / de mediu. 
 

La nivelul județului Iași: 
Analizând evoluția produsului intern brut la nivel național și regional, se evidențiază clar 

faptul că Regiune Nord Est are cel mai scăzut PIB din țară, indicele de disparitate arătând 
gradul cel mai mic de dezvoltare (Fig. 2.1) 
 
Fig. 2.1 
 

Regiuni 

Ani 

Anul 2000 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Lei Lei Lei Lei 

Total 3622,7 31890,8 33547,3 35957,1 

Regiunea Nord -Vest 3231,4 27654,7 29605,7 31633,1 

Regiunea Centru 
3722 29901 31105,3 33587,2 

Regiunea Nord - Est 
2515,5 19948,8 20515,3 21899,5 

Regiunea Sud-Est 3256,2 28667,9 30077,8 30698,6 

Regiunea Bucuresti - Ilfov 8005,9 74835,5 78335,5 86501,8 

Regiunea Sud - Muntenia 
2877,9 25120 28240,8 28436,4 

Regiunea Sud -Vest - Oltenia 
2941,1 23518,7 23871,1 25965,7 

Regiunea Vest 3746,4 33227,5 33787 37319,2 
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Evoluția produsului intern brut pe locuitor pe regiuni
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Analiza nivelului şi dinamicii principalilor indicatori statistici ai judeţului Iaşi reliefeazǎ faptul 

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

 Produsul intern brut realizat în judeţul Iaşi în anul 2017 a însumat 5,6 mild. Euro, în 
creștere față de anii anteriori,contribuţia la PIB-ul naţional fiind de 3,01 % situându-se 
pe locul 7 pe țară, după judeţele București, Timiş, Constanţa, Cluj, Prahova, Braşov).  

 Judeţul Iaşi are în continuare, ca şi în perioadele precedente, cea mai mare contribuţie 
la realizarea produsului intern brut din regiunea Nord – Est, având o pondere de 30,03 
% (Fig. 2.2) şi împreună cu judeţele Bacău și Suceava contribuie la cca. 70% din PIB 
regional.  

 
           Fig. 2.2. 

 

 

În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al 
produsului intern brut pe locuitor fiind cu 122,7% mai mare decât media regională, dar 
totuși cu 74,55% mai mic decât media națională. 

În ceea ce priveşte ponderea principalelor activităţi economico – sociale la realizarea 
PIB-ului în anii 2013, 2014 și 2015 situaţia se prezintă astfel: 

Structura produsului intern brut din regiunea Nord – Est  2017 

Bacau 20,1%

Botosani 9,7%

Iasi 30,03%
Neamt 13,1%

Suceava 18,2%

Vaslui 8,9%
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Tab. 1. 

 România 
2013 

Jud.Iaşi 
2013 

Jud.Iaşi 
2014 

Jud.Iaşi 
2015 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultură, silvicultură, piscicultură                 6,1 6,1 5,3 4,8 
Industrie   28,6 20,6 19,8 18,6 
Construcţii    8,0 8,6 7,6 6,9 
Comerţ + servicii                                               45,9 47,4 46,3 48,4 
Administraţie publică + învăţământ 
+ sănătate   

11,4 17,3 21,0 21,3 

* Date relative 
 Structura VAB pe ramuri de activitate în anii 2013 -2015 se prezintă ca în tabelul  

3.1.1.1. O analiză comparativă arătând că variaţiile cel mai mari au apărut în construcții unde 
VAB a scăzut de la 8,6 procente la 7,6 respectiv 6,9  și în agricultură, unde de la 6,1 procente 
VAB s-a  ajuns la 5,3 % în 2014 și 4,8 în 2015. Se remarcă creșterea contribuției din zona 
administrație, învățământ, sănătate, unde ponderea ajunge la 21%, aproape dublu față de 
media pe țară, explicabil oarecum dacă luăm în considerare faptul că județul Iași este unul din 
cele mai mari județe, cu cea mai numeroasă populație școlară după București. 

Prognoza în profil teritorial până în 2019 a produsului intern brut(tab. 2): 

Tab. 2 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 667577 712832 757031 805889 859886 917736,0 

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

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

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

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

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

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

Vaslui 6051,7 6406,0 6812,4 7241,6 7717,2 8225,8 
 
 Se observă că se menține trendul crescător pentru perioada 2014-2019, cu păstrarea 
județului Iași ca lider detașat în contribuția la PIB-ul regiunii și menținerea poziției și la nivel 
național( locul 6). 
Poziţia judeţului Iaşi în economia naţională şi în cadrul regiunii Nord – Est: 

 Produsul intern brut realizat în judeţul Iaşi în anul 2017 a însumat 5,6 mild. Euro, în 
creștere față de anii anteriori,contribuţia la PIB-ul naţional fiind de 3,01 % situându-se 
pe locul 7 pe țară, după judeţele București, Timiş, Constanţa, Cluj, Prahova, Braşov).  

 Judeţul Iaşi are în continuare, ca şi în perioadele precedente, cea mai mare contribuţie 
la realizarea produsului intern brut din regiunea Nord – Est, având o pondere de 30,03 
% (Fig. 2.1.2.3) şi împreună cu judeţele Bacău și Suceava contribuie la cca. 70% din 
PIB regional.  
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          Fig.2.3 

 

În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al 
produsului intern brut pe locuitor fiind cu 122,7% mai mare decât media regională, dar totuși cu 
74,55% mai mic decât media națională. 

În ceea ce priveşte ponderea principalelor activităţi economico – sociale la realizarea 
PIB-ului în anii 2013, 2014 și 2015 situaţia se prezintă astfel: 

Tab. 3 

 România 
2013 

Jud.Iaşi 
2013 

Jud.Iaşi 
2014 

Jud.Iaşi 
2015 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultură, silvicultură, piscicultură                 6,1 6,1 5,3 4,8 
Industrie   28,6 20,6 19,8 18,6 
Construcţii    8,0 8,6 7,6 6,9 
Comerţ + servicii                                               45,9 47,4 46,3 48,4 
Administraţie publică + învăţământ 
+ sănătate   

11,4 17,3 21,0 21,3 

* Date relative 
 Principalele constatări:  

 analizând perioada 2010 – 2017 se observă că după o scădere accentuată în anul 
2011, tendința se schimbă, numărul de firme active începând să crească întoate 
sectoarele. De asemenea cifra de afaceri a continuat să aibă un trend ascendent 

 serviciile deţin ponderile cele mai importante la numărul de unităţi cca 41% iar 
comerțul deține ponderea la cifra de afaceri cu 30,9%; 

 industria, cu cca. 7,9% din numărul de unităţi, și 26% din salariați, contribuie cu 
peste 29% la cifra de afaceri şi cca 22,5% la volumul de investiţii brute; 

 construcţiile deși au crescut ca nr. de unități, și-au menținut cifra de afaceri şi 
numărul de salariaţi (8-11%), ocupând la volumul investiţiilor  cca 12%; 

 serviciile ocupă ponderi importante la numărul de unităţi (41%), investiţii (peste 
47%) şi numărul de salariaţi (27%), în timp ce la cifra de afaceri contribuie cu cca 
18%. 

 Se remarcă faptul că ponderea covârşitoare a unităţilor active este deţinută de 
intreprinderile mici cu până la 9 salariaţi ( 88%), urmate de cele mijlocii (10,9%), în 
timp ce intreprinderile mari şi-au păstrat ponderea în ultimii  doi ani.  

 Clasamentul sectoarelor industriale la nivelul județului rămâne în continuare 
condus detașat de fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, cu o pondere de 

Structura produsului intern brut din regiunea Nord – Est  2017 
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35,6%, în ușoară reducere față de anul precedent (37,6%), urmată de industria 
alimentară (15,3%) în creștere cu aproape 2 procente, industria metalurgică, 
fabricarea produselor farmaceutice de bază, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă etc. 

Rata șomajului în județul Iași a avut un trend descendent, prognozat de altfel încă de 
la începutul anului 2017 de către SPO (4,70% - 4,13%) şi ne aşteptăm, ca aceasta, să scadă 
într-o oarecare măsură şi în anul 2018. 
Astfel, este de reţinut faptul că, valoarea ratei şomajului la data de 31.12.2017 este cea mai 
mică rată înregistrată din ultimii 10 ani. 
 

Luna 
2016        

Rată şomaj     
IAŞI 

2017        
Rată şomaj     

IAŞI 

2017        
Rată şomaj     

ANOFM 

Ianuarie 4,40% 4,70% 4,80% 

Februarie 4,40% 4,70% 4,70% 

Martie 4,50% 4,70% 4,60% 

Aprilie 4,50% 4,60% 4,40% 

Mai 4,50% 4,40% 4,20% 

Iunie 4,47% 4,30% 4,20% 

Iulie 4,57% 4,40% 4,20% 

August 4,72% 4,44% 4,18% 

Septembrie 4,63% 4,35% 4,14% 

Octombrie 4,54% 4,28% 4,04% 

Noiembrie  4,54% 4,19% 4,00% 

Decembrie 4,51% 4,13% 4,02% 

Populație 
activă 

294.400 289.200 8.735.800 

 

 
Graficul nr.1 

În ultima lună a anului 2017 s-a înregistrat cel mai mic număr de şomeri din 1991 
încoace la nivelul judeţului Iaşi, respectiv 11960 persoane.Scăderea numărului de persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă începând din SEM. II 2017  a avut ca principal factor 
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creşterea rapidă a cererii de forţă de muncă şi resimţirea de către angajatori a lipsei acesteia,  
indiferent de nivelul calificării. 

 
Nr. şomeri înregistrați 

Δ (+/-) 
Luna 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Ianuarie 12858 13490 632 
Februarie  12682 13674 992 
Martie  13091 13501 410 
Aprilie  12946 13213 267 
Mai  12988 12730 -258 
Iunie  13002 12512 -490 
Iulie  13285 12746 -539 
August  13713 12861 -852 
Septembrie  13466 12583 -883 
Octombrie  13203 12392 -811 
Noiembrie  13192 12134 -1058 
Decembrie  13104 11960 -1144 
 

 
 
Graficul nr.2 
 

Din punct de vedere al regimului de indemnizație, definitoriu pentru anul 2017, este 
faptul că numărul beneficiarilor de indemnizație de șomaj a atins un nivel minim, de doar 9,5% 
din totalul şomerilor înregistraţi (graficul nr.3). 
 

Luna 
Total 

şomeri 
înregistraţi 

2017        

Din care: 

Indemnizaţi  Neindemnizaţi 

Ianuarie   13490 1455 12035 
Februarie 13674 1387 12287 
Martie  13501 1212 12289 
Aprilie  13213 1049 12164 
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Graficul nr.3 
 

Din punct de vedere al nivelului de educație, în anul 2017, ponderea cea mai ridicată a 
şomerilor  se regăseşte în segmentul persoanelor care au absolvit până la 8 clase sau şcoala 
profesională inclusiv (vezi graficul nr.4).   

Nivelul educaţional constituie unul din factorii importanţi ce influenţează accesul pe 
piaţa muncii,  astfel că cele mai scăzute rate de ocupare se înregistrează în cazul persoanelor 
cu un nivel redus de educaţie. 

 
 

Mai  12730 985 11745 
Iunie  12512 929 11583 
Iulie  12746 933 11813 
August  12861 1068 11793 
Septembrie  12583 1078 11505 
Octombrie  12392 1095 11297 
Noiembrie  12134 1086 11048 
Decembrie  11960 1138 10822 
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Luna 

Nivel de 
instruire 
primar, 

gimnazial, 
profesional  

Nivel de 
instruire 
liceal şi 

postliceal  

Nivel de 
instruire 

universitar  

Total 
someri 

inregistrati 
2017       

Ianuarie  11876 1202 412 13490 
Februarie  12296 983 395 13674 
Martie  12324 833 344 13501 
Aprilie  12134 766 313 13213 
Mai  11660 751 319 12730 
Iunie  11502 740 270 12512 
Iulie  11395 1068 283 12746 
August  11458 1120 283 12861 
Septembrie  11243 1051 289 12583 
Octombrie  11100 967 325 12392 
Noiembrie  10853 946 335 12134 
Decembrie  10691 922 347 11960 

 
 

 
Graficul nr.4 
 
 

Structura absolvenților înregistrați pe nivele de educaţie în anul 2017 
 

Se poate observa că marea majoritate a proaspeţilor absolvenţi, înregistraţi la Serviciul 
Public de Ocupare, au absolvit studii liceale şi postliceale.Comparativ cu anul 2016 se 
înregistrează o scădere a numărului de absolvenți de învățămînt liceal și postliceal care s-au 
adresat Serviciului Public de Ocupare în vederea medierii pentru obținerea unui loc de muncă. 
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Anul 2017 
(intrari) 

Nivel de 
instruire 
primar, 

gimnazial, 
profesional 

Nivel de 
instruire 
liceal şi 

postliceal 

Nivel de 
instruire 

universitar 

Total 
absolventi 
inregistrati 

ianuarie 1 10 8 19 

februarie 0 35 7 42 

martie 2 26 6 34 

aprilie 0 9 0 9 

mai 5 3 2 10 

iunie 10 48 0 58 

iulie 20 388 28 436 

august 114 80 37 231 

septembrie 42 84 26 152 

octombrie 18 31 24 73 

noiembrie 1 21 15 37 

decembrie 1 5 0 6 

total 214 740 153 1107 
 
 

 
Graficul nr.5 

Din punct de vedere al vârstei, se poate remarca o pondere ridicată a șomerilor peste 
50 de ani (39,70%) în timp ce pentru grupa de vârstă 25-29 ani ponderea şomerilor este de 
doar 3,47%. 

 
Total 

şomeri 
înregistraţi 

- 
decembrie 

2017  

Pers. 
<25 
ani 

Pers. 
25-29 

ani 

Pers.  
30-39 

ani 

Pers.  
40-49 

ani 

Pers.  
50-55 

ani 

Pers. 
>55 

11960 1052 415 2126 3618 2054 2695 
% 8,80% 3,47% 17,78% 30,25% 17,17% 22,53% 
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Graficul nr.6 
 

Pe medii de rezidență, ponderea șomajului a fost net superioară în rândul populației din 
mediul rural, aproximativ 83% din totalul șomerilor. 
 
 

Total 
şomeri 

decembrie 
2017  

Urban Rural 

11960 1997 9963 
% 16,70% 83,30% 

   
   

               

  
 Graficul nr.7 
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 Tendințe ale ocupării forței de muncă 
În anul 2017 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 17.313 locuri de muncă vacante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graficul nr. 8 

Pe parcursul anului 2017 au fost angajate prin intermediul AJOFM Iaşi 11.911 persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Cu toate acestea,  
 Emigraţia puternică (inclusiv a lucrătorilor cu înaltă calificare), 
 Îmbătrânirea populaţiei, 
 Decalajul mare existent între zonele rurale şi urbane, 

vor reprezenta  o provocare pentru sprijinirea unei economii competitive şi în 2018. 
 

Domenii de activitate 
Persoane 
angajate 

Pondere 

Servicii 5137 43,13% 
Confecţii 558 4,68% 
Construcţii 1436 12,06% 

Domenii 
de 
activitate 

Total locuri 
de munca 
vacante, 
(intrări) din 
care: 

Pondere 

Total 
 

17313 100 

Servicii 6580 38,01% 
Confecţii 1521 8,79% 
Construcţii 2742 15,84% 
Industrie 3450 19,93% 
Agricultură 517 2,99% 
Sănătate 
şi 
asistenţă 
socială 

 
424 

2,45% 

Alte 
domenii 

2079 12,01% 
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Industrie 2459 20,64% 
Agricultură 424 3,56% 
Sănătate 343 2,88% 
Alte domenii 1554 13,05% 

 

                               
Graficul nr. 9 
 
Implicatii pentru IPT: 
 

• 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; 

• Imbunătăţirea 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 romă, 
tinerii care parăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, populatia cu venituri scăzute, 
persoane cu cerinţe educaţionale speciale, populaţia din mediul rural, etc.); 

• Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială, astfel încât 
antreprenoriatul să devină o opţiune de carieră pentru toţi; 

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

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

• Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza aptitudinilor elevilor şi a 
achiziţiilor anterioare. 
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Concluzii  2017  
 2017 a însemnat un an al angajărilor masive în domenii precum IT, producţie sau 

retail / trendul recrutărilor pentru acest segment se va păstra şi în 2018; 
 Integrarea tinerilor pe piaţa muncii a constituit o prioritate pentru SPO / va 

reprezenta o provocare şi în anul 2018; 
 La 31.12.2017 în judeţul Iaşi, rata şomajului înregistrat a atins un minim istoric 

(din 1991) respectiv 4,13% / în anul 2018 se prognozează o polarizare a acesteia în jurul 
valorii de 3%; 

 Judeţul Iaşi a ocupat, la nivel naţional, un loc ”fruntaş” în ceea ce priveşte 
numărul locurilor de muncă vacante comunicate de agenţii economici şi gestionate de AJOFM 
Iaşi, respectiv 17.313 / trendul cererii de forţă de muncă fiind crescător pentru anul 2018 cu o 
resimţire a deficitului de forţă de muncă din partea angajatorilor. 

Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru IPT. 

 
 În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al  

produsului intern brut pe locuitor şi și-a continuat creșterea reală a PIB faţă de 2011;  

 Judeţul Iaşi are în continuare, ca şi în perioadele precedente, cea mai mare 
contribuţie la realizarea produsului intern brut din regiunea Nord - Est, având o pondere de 
30,3% (Fig. 3.1.1.1) şi împreună cu judeţele Bacău și Suceava contribuie cca 70% din PIB 
regional; 

 analizând perioada 2010 – 2017 se observă că după o scădere accentuată în 
anul 2011, tendința se schimbă, numărul de firme active începând să crească în toate 
sectoarele. De asemenea cifra de afaceri a continuat să aibă un trend ascendent; 

 comerţul deţine ponderile cele mai importante la numărul de unităţi şi cifra de 
afaceri (30%), în timp ce investiţiile din acest domeniu reprezintă mai puţin de 11%; 

 industria, cu cca. 10% din numărul de unităţi, și 26% din salariați, contribuie cu 
peste 29% la cifra de afaceri şi cca 20% la volumul de investiţii brute ; 

 construcţiile deși au crescut ca nr. de unități, și-au menținut cifra de afaceri cca 
8,8% şi numărul de salariaţi (8-11%), ocupând la volumul investiţiilor  cca 13%; 

 De asemenea se constată o dezvoltare în continuare a serviciilor ceea ce a 
determinat creşterea ofertei de locuri de muncă în acest sector. Din punct de vedere al 
investiţiilor în servicii a avut loc o evoluţie oarecum constantă; 

 serviciile ocupă ponderi importante la numărul de unităţi (41%), investiţii (peste 
47%) şi numărul de salariaţi (27%), în timp ce la cifra de afaceri contribuie cu cca 18%; 

 Se remarcă faptul că ponderea covârşitoare a unităţilor active este deţinută de 
intreprinderile mici cu până la 9 salariaţi ( 87,2%), urmate de cele mijlocii (10,9%), în timp ce 
intreprinderile mari şi-au păstrat ponderea în ultimii  doi ani; 

 Clasamentul sectoarelor industriale la nivelul județului rămâne în continuare 
condus detașat de fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, cu o pondere de 35,6%, în 
ușoară reducere față de anul precedent (37,6%), urmată de industria alimentară (15,3%) în 
creștere cu aproape 2 procente, industria metalurgică, fabricarea produselor farmaceutice de 
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bază, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă etc.; 

 Exporturile şi importurile realizate de unităţile economice din judeţul Iaşi, în 
perioada 2013 - 2017, au înregistrat, o evoluţie crescătoare iar soldul operațiunilor de comerț 
internațional a devenit pozitiv începând din anul 2013; 

 Pe grupe de produse, în 2017, ponderi mai importante în structura exporturilor şi 
importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (59,2% la export şi 38,1% la 
import), metale comune şi articole din acestea (10,3% la export şi 14,4% la import), produse 
ale industriei uşoare (13,9% la export şi 11,1% la import) şi produse ale industriei chimice 
(6,2% la export şi 12,1% la import); 

 Din analiza comparativă, rezultă că în județul Iași s-au alocat fonduri în creștere 
pentru cercetare dezvoltare până în anul 2015 dar în 2016 s-au redus cu circa 50% față de 
anul anterior; 

 capacitatea industrială actuală a judeţului, combinată cu situarea într-o zonă cu 
numeroase resurse naturale şi materii prime, fac din Iaşi un important obiectiv industrial și 
comercial, cu un potenţial dezvoltat pentru viitor; 

 Cele mai importante sectoare industriale ale judeţului sunt industria construcţiilor 
de maşini, industria, alimentară, farmaceutică, metalurgică, textilă, producerea și furnizarea de 
energie electrică, gaze, apă caldă; 

 Zona metropolitană Iaşi poate reprezenta un rezervor de mână de lucru 
profesională specializată. Multe persoane fac naveta în acest spaţiu, contribuind în acest fel şi 
la aspectul comercial al zonei iar nivelul salarizării este scăzut în comparaţie cu media 
naţională. Evoluţia pozitivă a economiei judeţului Iaşi din ultimii ani, creşterea volumului 
exporturilor, precum şi tendinţa de creştere pozitivă a comerţului şi serviciilor demonstrează 
importanţa judeţului ca spaţiu al rutelor comerciale din Vest spre Est şi din Nord spre Sud; 

 comerţul deţine ponderile cele mai importante la numărul de unităţi şi cifra de 
afaceri (30%), în timp ce investiţiile din acest domeniu reprezintă mai puţin de 10%; 

 Prezenţa locală a investitorilor străini este încă destul de redusă. Relocarea 
firmelor cu capital străin, concentrate în principal în capitală şi regiunile vestice ale ţării 
(Transilvania şi Banat), a atins într-o măsură destul de redusă judeţul Iaşi şi regiunea Nord – 
Est. Cu toate acestea, datorită proximităţii sale cu graniţa Federaţiei Ruse, Regiunea de Nord 
– Est, al cărei motor de dezvoltare este judeţul Iaşi, este considerată de mulţi ca viitoare zonă 
de dezvoltare şi de relocare a firmelor europene; 

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

 Altă direcţie în domeniul agricol este dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 
economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative; 

 Şi punerea în valoare a sectorului agro-alimentar şi a produselor tradiţionale 
reprezintă un obiectiv al următorilor ani alături de promovarea agriculturii ecologice; 

 Sunt necesare proiecte integrate, de exemplu parcuri agro-industriale cu linii de 
producție şi centre suport pentru afaceri care să mărească eficiența utilizării și valorificării 
produselor agricole; 
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 Un element interesant ca perspectivă de dezvoltare este diversificare tipurilor de 
turism care ar putea atrage mai mulți vizitatori. Pe lângă turismul de agrement, turismul de 
evenimente precum și cel de afaceri începe să aibă tot mai multe oportunități 

 
Implicaţiile pentru IPT 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în 
Regiunea Nord-Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomandă 

ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale, la nivel regional  să fie cuprinsă între 
50-60% pentru filiera tehnologica,repartizată astfel : 

 Resurse naturale și protecția mediului - 22% 
 Industrie/profil Tehnic - 49% 
 Servicii - 29% 

 din care: 
 40%  pentru calificări de nivel 4(absolvenți de liceu tehnologic), și   
 60% pentru calificări de nivel 3 ( absolvenți de învățământ profesional). 

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

nevoile pieţei muncii ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, 
importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

  Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate 
ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două direcţii de 
acţiune la nivel local: 

 aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională  
 adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

 Dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, 
de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin:        

 asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 
 consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice 

economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.); 
  promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  

2013 2017 2020
Agricultură 10,5 10,8 10,5
Chimie industrială 0,9 1,0 0,9
Construcţii instalaţii şi lucrări publice 10,7 10,9 10,7
Comerţ 13,2 13,6 13,2
Economic 8,3 8,5 8,3
Electric 4,4 4,8 4,4
Electromecanică 0,9 1,1 0,9
Electronică automatizări 0,3 0,5 0,3
Fabricarea produselor din lemn 3,0 0,1 3,0
Industrie alimentară 1,5 0,0 1,5
Industrie textilă şi pielărie 9,6 9,9 9,6
Materiale de construcţii 0,8 0,8 0,8
Mecanică 19,0 20,7 19,0
Turism şi alimentaţie 2,5 2,6 2,5
Resurse naturale şi protecţia mediului 14,2 14,7 14,2
Tehnici poligrafice 0,2 0,1 0,2
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 Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi 
cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

 creşterea nivelului de calificare; 
 importanţa competenţelor cheie; 
 limbile străine; 
 formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, 

marketing, tehnici de vânzare 
 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de 

exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, 
publicitate, pagini web) etc. 

 formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

 Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 
 Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi 

protecţie mediului pe baza standardelor de mediu ale UE; 
 Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică 

generală, pentru toate calificarile - conform raportului sinteza al studiului 
“Shills for green jobs” , în perspectivǎ toate calificarile vor include 
competente “verzi” / de mediu. 

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

 diversitatea categoriilor de  agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, 
etc.)   şi de  activităţi producătoare de bunuri şi servicii; 
 asistarea specializatǎ prin tutori a stagiilor de practicǎ 
 desfǎşurarea stagiilor de pregătire  practicǎ în ateliere special amenajate la angajator 

şi/sau în secţii de producţie în condiţii cât mai apropiate de cele reale.  

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

 
Social 

 
Existenţa lipsurilor, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea 

termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor 
negative.  

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de 
problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat 
mijloc de promovare socială.  

Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu parintii elevilor, formarea şi instruirea 
permanentă a adulţilor se vor putea atenua:  creşterea alarmantă a violenţei şi a ratei 
infracţionalităţii deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a 
instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială. Implicarea părinţilor în procesul 
instructiv-educativ a scăzut.  

La Școala Profesionala Lungani ne confruntăm cu situații de acest gen, majoritatea 
părinților sunt plecați în străinătate, iar copiii rămân în grija bunicilor, rudelor, sau chiar a 
fraților mai mari. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii și 
comportamentului elevilor. 
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Tehnologic: 
 

Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi 
comunicării. 
          La nivelul Scolii Profesionale Lungani, există  spaţii pentru activitatea cadrelor didactice 
şi elevilor, utilate cu aparatura necesară : videoproiectoare, calculatoare conectate la Internet, 
copiatoare, doua laboratoare  de informatica dotate cu calculatoare performante,  ce permite 
desfasurarea  in bune conditii a  orelor de informatica si actualizarea permanenta a 
cunostintelor de catre elevi si profesori. Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale 
relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de 
formare profesională a cadrelor didactice. Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare 
şi de tehnică de calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează 
transmiterea informaţiilor în timp scurt. Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă 
individul să înveţe pe tot parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale 
pe fiecare treaptă a carierei. Generalizarea practicilor educaţionale inovatoare conduce la 
modernizarea actului educaţional tradiţional. 

Ecologic: 

 
Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. 

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea 
poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala 
noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau 
de partenerii sociali. 
 

II.3.3. Diagnoza mediului demografic si economic din punct de vedere al 
pietei muncii si al ofertei scolilor IPT 

         Situaţia prezentă 

          Populatia totală. Dinamica generală 

 
Din cele șase județe ale regiunii, cei mai mulţi locuitori sunt concentraţi în judeţul Iaşi. 

De fapt judeţul Iaşi are populaţia cea mai numeroasă din ţară. Conform datelor furnizate de 
INS, populatia stabilǎ totalǎ a judeţului Iaşi la 01.07. 2017  era de 944074 locuitori, 
reprezentând 23,8 % din cea înregistratǎ la nivelul regiunii Nord-Est. Perioada 2010-2018 a 
marcat o creștere continuă a populației județului, ultimii patru ani având evoluția cea mai 
semnificativă. 

Tabel 3.2.1 Evoluția populației în România, Regiunea NE și județul Iași la 1 iulie 2010-
2018 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Iași 863952 865586 872347 885252 901590 913781 925583 935051 944074 
Regiun
ea N-E 
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96 
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65 
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05 

 Sursa datelor: INS , Baza de date TEMPO 
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Grafic 3.2.1 Evoluția populației în România, Regiunea NE și județul Iași la 1 iulie 2010-2017 

 
 
 
Pânâ în anul 2002 (inclusiv), regiunea Nord-Est a fost singura regiune din România 

care a înregistrat valori pozitive ale sporului natural. Dupǎ aceastǎ datǎ, sporul natural este 
negativ, urmǎnd tendinţa din planul naţional.  
    Începând cu anul 2016 și la nivelul județului Iași, sporul natural a devenit negativ cca - 
0,3%, fiind totuși rata cea mai putun scăzută la nivelul regiunii. 

Rata de substituire, indicator care se calculeazǎ prin împǎrţirea populaţiei din grupa de 
vârstâ de 15-24 ani (107945 persoane) la populaţia din grupa de vârstâ de 50-59 ani (104469 
persoane), indicâ presiunea demograficǎ care va fi exercitatǎ pe piaţa muncii de tinerii care 
vor intra în rândul populaţiei active. Pentru judeţul Iaşi, în anul 2018, aceastǎ ratǎ este 
supraunitarǎ (1,03), însemnând cǎ populaţia care va intra pe piaţa muncii este mai numeroasǎ 
decât cea cu vârsta de pensionare, dar se observă totuși o scădere a acestei de la 1,27 în 
2013, fapt care ar putea micșora această presiune. 

Pe de altă parte populația de vâstă preșcolară și școlară a ajuns de la 208323 persoane 
în 2013, la 214610 persoane în 2017, deci a crescut cu cca 3%, dar  în 2018 a început să 
scadă ajungând la 213619. 

          Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

Ultimii trei ani au păstrat o proporție aproape constantă între populația din mediul urban 
și cea din rural, valorile variind foarte puțin, de la 48,2% populație urbană și 51,8% populație 
rurală în 2015 la 48,6% și respectiv 51,4% în 2018. Se remarcă faptul că deși predomină în 
continuare populația din mediul rural, se mențin valori oarecum apropiate între cele două medii 
de rezidență. 

            Distribuţia pe sexe 

Distribuţia pe sexe a înregistrat de asemenea unele variaţii în sensul că dacă la grupa 
peste 65 ani proporţia este aproximativ 59,5% femei şi 40,5% bărbaţi, la grupa 0-14 ani 
începând din 2011 proporţia se schimbă devenind în anul 2018 cca 48,7% sex feminin şi 
51,3% sex masculin şi apropiindu-se ca valoare, fapt care ar trebui să echilibreze oarecum 
oferta educaţională. 

 Distribuţia pe grupe de vârstă 

La nivel național structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui 
proces de îmbătrânire demografică cauzat, în principal, de scăderea natalităţii, care a 
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determinat reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani). În paralel, creşterea 
speranţei de viaţă a determinat creşterea numărului şi ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani 
şi peste). Față de anul 2013 când ponderea populației de 0-14 ani era de 17,8% în 2018 
valoarea a ajuns la 16,8% înscriindu-se în același trend descrescător. 

           Distribuţia pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale 

Față de perioada anterioară se observă o scădere a populației cu vârsta 0-14 din 
mediul rural de la 59,1% în 2013 la 54,8% în 2018, ponderea vârstei 15-19 ani din rural 
crescând însă la 64,2% față de 64,7%. 

De remarcat este și faptul că deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină este 
în minoritate în grupele de vârstă tinere şi adulte (până la vârsta de 50 de ani). 

Deoarece situaţia economică actuală evidențiază faptul că în mediul rural posibilitățile 
materiale se mențin foarte scăzute se poate trage concluzia că accesul elevilor din mediul rural 
la oferta educaţională urbană foarte mică, necesitând găsirea unor alternative viabile. 
 
 

 
Structura etnicǎ 

Conform datelor înregistrate în ultimul recensǎmânt (2011) la nivelul județului Iași, 
distribuţia pe etnii a populaţiei la nivelul regiunii reflectǎ cǎ românii deţin o majoritate absolutǎ 
(91.1% din total populaţie) fiind urmaţi la mare distanţǎ de populaţia rromă (1.46% din total 
populaţie) şi de alte naţionalitǎţi: ucraineni (0,01%), ruşi-lipoveni (0.37%), maghiari (0.02%) 
etc.  Este de menţionat că aceste date pot fi relativ exacte, deoarece există un procent de 
rromi și posibil alte naționalități care nu şi-au declarat originea, ceea ce determină convingerea 
că există un număr mai mare de rromi și nu numai, față de datele statistice. 

La nivelul Comunei Lungani structura etnica este usor diferita, ponderea populatiei 
rrome detinand un procent de peste 60%. 

Mişcarea migratorie 

 Analizând datele publicate de Institutul Național de Statistică se observă o mișcare 
migratorie destul de variată, cu perioade mai accentuate în 2006 și 2011, urmate de scăderi 
mai mult sau mai puțin semnificative, corespunzătoare și variațiilor economice negative. Așa 

Regiuni 
de 

dezvoltare 
si judete 

Grupe 
de 

varsta 

Ani Total  
1992-
2014 1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROMÂNIA Total 31152 25675 14753 10938 14197 8830 8739 10211 7906 18307 18001 19056 11251 348039 
Regiunea 

NE 
Total 

1015 1241 1837 1852 2556 1522 1412 1593 1302 2972 3027 2742 1964 38036 
Bacău Total 200 239 351 479 654 333 320 369 293 415 438 479 434 7682 

Botoșani Total 77 61 137 96 126 91 125 135 117 235 239 270 186 2847 

Iasi 

0- 14 
ani 33 53 159 29 34 39 36 42 35 147 161 122 90 1675 

15-19 
ani 14 9 12 10 13 20 15 23 22 74 79 64 86 537 

20-24 
ani 40 39 19 32 32 23 22 36 40 94 69 68 73 826 

25-64 
ani 118 207 227 320 465 255 251 348 229 419 341 335 292 5523 

Total 214 319 423 397 550 341 328 453 331 769 678 609 542 8796 
Neamț Total 132 194 339 533 741 422 319 287 220 345 361 326 289 7033 

Suceava Total 330 344 469 268 389 235 226 228 236 987 1072 760 253 9099 
Vaslui Total 62 84 118 79 96 100 94 121 105 221 239 298 260 2579 
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cum era de așteptat la nivelul Regiunii Nord Est, județul Iași are alături de Suceava, cei mai 
mulți emigranți.În ceea ce privește imigrarea, din datele statistice rezultă că fenomenul devine 
semnificativ începând cu anul 2011, existând un vârf în 2014, după care valorile încep să 
scadă . 

 
Tab.2. Evoluția imigranților în județul Iași 2011-2016 

 
 

 

Sursa datelor: INS , Baza de date TEMPO 
 

Totuși se remarcă faptul că și la grupele de care suntem interesați, respectiv 0-14 și 15-
19 ani, există copii care și-au stabilit domiciliul în județul Iași, în anul 2017 cifra crescând 
aproape de trei ori față de 2016, acest fapt putând însemna că ar trebui luați în calcul la 
proiectarea planului de învățământ. Comuna Lungani se caracterizeaza printr-o miscare 
migratorie dinamica, neregulata mai ales in satele de provenienta a elevilor de la scoala 
profesionala, respectiv Crucea si Zmeu. 

  
 Proiecţii demografice 
Prognoza demografică realizată de Institutul Național de Statistică la orizontul anului 

2060 ne indică o reducere a populației României cu 7164,9 mii locuitori, față de anul 2011. 
Comparativ cu anul 2011, în anul 2015 se remarcă o diminuare a populaţiei rezidente 

din grupa de vârstă preșcolară și școlară,  atât în mediul urban (cu -8,1%), cât şi în cel rural 
(cu -4,1%). Scăderea înregistrată în perioada 2011-2015 este în concordanţă cu tendinţa 
generală de scădere a populaţiei totale a ţării. Mutaţii semnificative, cu deosebite consecinţe 
economice şi sociale, se observă în structura pe vârste a populaţiei şi reflectă un proces lent, 
dar continuu, de îmbătrânire a populaţiei totale. Reducerea numărului născuţilor după 1990 a 
determinat scăderea populaţiei tinere.Creşterea rolului femeii în activitatea şi viaţa social-
economică în detrimentul rolului de mamă, urbanizarea, schimbarea comportamentului 
demografic al cuplurilor căsătorite sunt numai unii dintre factorii consideraţi răspunzători de 
scăderea fertilităţii. 
Pe sexe, atât populaţia masculină, cât şi populaţia feminină de varstă preșcolară și școlară a 
înregistrat, în perioada 2011-2015, o scădere de circa -6,0%. 
 

Tab. 3. Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 
2020, 2030 şi 2060, varianta constantă   

Grupe de 
vârstă 

2011 2020 2030 2060   
mii 

persoane % 
mii 

persoane % 
mii 

persoane % 
mii 

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

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Iași 

0-19 
ani 222 894 1049 1204 769 536 1377 
Total 1748 6529 8434 13524 7973 5464 7962 
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Total 20121,6 100 19360,5 100 18121,9 100 13232,7 100 
0 - 14 ani 3189,6 15,9 2873,9 14,8 2441 13,5 1659,4 12,5 
15 - 64 ani 13684,3 68 12814,4 66,2 12131,5 66,9 8116,1 61,3 
65 ani şi peste 3247,7 16,1 3672,2 19 3549,4 19,6 3457,2 26,2 

 
Pentru județul Iași prognoza realizată indică o scădere a populației preșcolare și școlare 

de cca. 9,2% până în anul 2030 și cu 34,5% până în 2060, respectiv o scădere valorică de 
aproximativ 18000 persoane pentru 2030 și 67500 de persoane până în 2060.    

           Principalele concluzii din analiza demograficǎ. Implicaţii pentru IPT 

Populaţia din categoria de vârstǎ 0-14 ani şi 15-19 ani trǎieşte predominant în mediul 
rural, dar începând cu 2014 se observă o ușoară creștere a populaţiei rezidente în mediul 
urban. Faptul că posibilitățile materiale sunt foarte  scăzute, va trebui să influenţeze 
învăţământul în sensul deplasării accentului spre învăţământul pe zone, sau modalitǎţi  care să 
permită accesul cât mai facil a  populaţiei şcolare din mediul rural. 
 Evoluţia populaţiei pe vârste şi ani evidenţiază scăderea ponderii grupelor de vîrstă 0-
14 ani şi 15-24 ani începând cu anul 1990, în favoarea grupei 25-64 de ani. Acest lucru 
determină nevoi crescânde de formare continuă şi implicarea activă a şcolilor ca furnizori de 
programe de formare pentru adulţi în scopul compensării pierderilor de populaţie şcolară. 
 Totodată acest fapt ar trebui să determine o eficientizare a alocării resurselor la nivelul 
şcolilor viabile şi  dotarea corespunzătoare şi modernă a acestora.  
 De asemenea ar trebui gândite modalități de a aduce elevii la școlile viabile fie prin 
navete ușoare, fie prin sprijin material care să permită rezidența în cămine sau campusuri.  

 Rata de substituire este 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. 
 Diversitatea etnică, concentrările în anumite zone în special pentru rromi, necesită o 
educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii 
opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate și chiar programe de 
integrare.  

Din analiza demograficǎ rezultǎ urmǎtoarele prognoze la orizontul 2030, 2060: 
 Scǎderea populaţiei preșcolare și şcolare cu 9,2 respectiv 34,5% 

Față de perioada anterioară se observă o scădere a populației cu vârsta 0-14 din 
mediul rural de la 59,1% în 2013 la 54,8% în 2018, ponderea vârstei 15-19 ani din rural 
crescând însă la 64,2% față de 64,7%. 

 

 Mediul de rezidenţǎ al populaţiei şcolare de 15-19 ani este în rural 64,7% (în creștere 
față de 2013-  64,2%)  

 Mediul de rezidență al populației 0-14 ani este în rural de 54,8% ( în scădere față de 
2013 – 59,1%) 

 Rata de substituire este de 1,03 în scădere faţă de  anii anteriori. 

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

 Utilizarea eficientǎ a infrastructurii prin abordarea diversificatǎ a formelor alternative de 
învǎţǎmânt ex: seral, frecvenţǎ redusǎ, Formare Profesionala Continuǎ, dezvoltarea 
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centrelor de evaluare a competenţelor dobândite în contexte informale, programe tip “A 
doua şansǎ”, “ Şcoala de varǎ”; 

 Dezvoltarea unei Oferte de formare profesionalǎ în dialog cu beneficiarii pentru a 
rǎspunde cerinţelor actuale ale locurilor de muncǎ; 

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

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

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

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

 
 

II.3.4. Educație și formare 
 
             La nivelul judeţului Iaşi, se constată că : 
- populatia școlarizata in primar, gimnazial este in scadere;  
- cresterea populatiei școlare la nivel liceal si profesional justificata de introducerea 
învatamintului obligatoriu de 10 clase. 
          Conform prevederilor PLAI in regiunea Nord – Est, zona ocupationala Iasi, in perioada 
2007 – 2014, dezvoltarea ÎPT, pe domenii este:  

Nr.crt. Domeniu 2004 2013 
1 Agricultura 7,73 Scade 

2 Silvicultura 0 
se mentine la 

aceeasi 
valoare 

3 Industrie 65,98 Creste 

4 Constructii 8,31 
se mentine la 

aceeasi 
valoare 

5 Comert 8,99 Creste 
6 Servicii 7,34 Creste 

 
       Oferta școlară vizează răspunsul la cererea pieței forței de muncă, realizând o distribuție 
echilibrată  a claselor de liceu, respectiv clasele de învăţământ profesional, în raport cu 
opțiunile elevilor.(PLAI). 
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In anul 2010 domeniu mecanic a înregistreat un număr semnificativ de locuri de 

muncă vacante.  Oferta locurilor de munca vacante înregistrate se detasează  simţitor de 
celelalte ramuri ale economiei, si se poate observa o crestere a acestora comparativ cu anii 
anteriori. Astfel, dacă în anul 2009 în evidenţele agenţiei se înregistrau 7334 şomeri proveniţi 
din acest sector de activitate şi o ofertă de locuri vacante de 1190 locuri vacante înregistrate 
pe domeniu pe domeniu, în anul 2010, numărul şomerilor proveniti din acest sector a 
scazut la 6883  iar oferta s-a dublat , ajungând la 2199 locuri de munca. 
 Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 
învăţământul tehnologic 

           Profilul dominant la nivelul judetului al cererii de forţă de muncă în ordinea numărului de 
locuri de muncă vacante la nivel judetean este dat de următoarele domenii: 

 mecanică;  
 comerț; 
 construcții; 
 servicii; 
 indistrie textilă;  

  Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: 

 mecanică; 
 construcţii; 
 comerţ;  

 
  

 
II.3.5 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 
II.3.5.1 Strategia școlii 

 
Analiza mediului intern vizează grupul țintă: elevi, parinti, profesori - punctul de plecare 

constand in nevoile pietei fortei de munca si in ce masură scoala poate sa raspundă cerintelor, 
raportat la resursele de care dispune. Toată organizaţia este preocupată de îmbunătăţirea 
continuă a calităţii programelor de învăţare. Elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – 
învăţare. Se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor, se proiectează strategii de intervenţie si 
activităţi de sprijin pentru elevii care au dificultăţi de învăţare. 
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Activităţile de învăţare sunt planificate si structurate pentru a promova si a încuraja 
învăţarea centrată pe elev (ICE), deoarece „oferă elevilor o mai mare autonomie si un control 
sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de învăţare si la ritmul de studiu”(Gibbs). 

Învăţarea centrată pe elev reprezintă înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă: 
 integrarea programelor de învăţare în ritm propriu; 
 organizarea unor situaţii cooperante în grup; 
 în ultimă instanţă, considerarea elevului drept responsabil. 

Oferta educaționala a școlii se va cladi pe lista de nevoi pe care școala le-ar putea 
satisface, nevoi afective, autoorientare, competitie, comunicare, consiliere, control, cooperare, 
dezvoltare profesională, implicare muncă in echipa, planificare, schimbare si idei noi, spatiu si 
echipamente, facilitati logistice, sprijin financiar, timp liber.  

CDS/CDL – uri elaborate din cadrul Școlii Profesionale Lungani în colaborare cu 
partenerii sociali și economici în cursul anului școlar 2019 -2020 pot fi implementate și în anul 
școlar 2020 - 2021. 

In luarea deciziilor s-au implicat persoane din școala, cadre didactice, părinții și 
comunitatea locală. Se va impune ca să fie satisfăcute nevoile fiecărui elev, de a se simți 
competent în a deține și utiliza informația, deschis pentru schimbare, întelegere și respectarea 
valorilor socio-culturale ale unei societăți democratice. Școala noastra va promova, identifica, 
și dezvolta calitățile și aptitudinile fiecărui elev, pentru a fi capabil să-și aleaga viitorul cel mai 
potrivit și să se adapteze unei societăți dinamice. Școala noastra va educa elevii pentru a 
colabora și lucra în echipă. Se va insista pe formarea cadrelor didactice pentru aplicarea 
metodelor activ -participative. În vederea obținerii performanțelor dorite se va crea un climat de 
muncă care să asigure fiecarui elev posibilitatea de a atinge performanța vizată. 

În anul școlar 2018/2019 s-a constatat la cadrele didactice, rigoare stiintifica si metodica, 
adecvarea strategiilor didactice la continuturile de instruire, la obiectivele operationale 
propuse, la nivelul clasei si la virsta elevilor. Notarea a fost, in general, ritmica si obiectiva, 
elevii fiind antrenati in autoevaluare si coevaluare. Atingerea standardelor educaționale a 
constituit o preocupare permanenta pentru majoritatea cadrelor didactice, elevii au fost, in 
general, capabili sa inteleaga mesajele scrise sau orale, sa extraga esentialul din continuturile 
învatate, sa foloseasca cunostintele acumulate in abordarea unor noi tematici, sa-si exprime si 
sa-si argumenteze opiniile personale. Cadrele didactice au fost preocupate de stimularea 
gândirii creative a elevilor, de formarea deprinderilor de activitate intelectuală. Relatiile dintre 
elevi și personalul didactic au fost corecte și principiale, organizarea orelor, atmosfera din 
clasa și relatiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul de predare-
învatare-evaluare. 

Implementarea instrumentelor de evaluare şi asigurare a calităţii, începând cu anul 2009 a 
promovat la nivelul unităţii şcolare o cultură a calităţii, ceea ce a condus la o îmbunătăţire 
continuă a performanţelor înregistrate atât de elevii şcolii, cât şi de cadrele didactice. S-a 
generalizat utilizarea strategiilor şi instrumentelor de predare, învăţare şi evaluare centrate pe 
elev cât şi adaptarea curriculumului la nevoile, capacităţile şi interesele elevilor. Monitorizarea 
internă şi feedbackul obţinut au constituit premize permanente de îmbunătăţire a activităţii 
didactice.  

Evaluările externe realizate de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar, ai ministerului cât şi de 
ARACIP nu au confirmat buna pregătire profesională teoretică în sensul îndeplinirii 
standardelor de performanţă atât la nivelul tuturor cadrelor didactice cât şi al elevilor. Au fost 
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subliniate progresele înregistrate în ceea ce priveşte instruirea practică desfăşurată atelierele 
şcolii şi la parteneri economici si au atras atentia asupra aspectelor: 

- organizarea bibliotecii scolare; 

- asigurarea serviciilor medicale prin incheierea unor parteneriate cu cabinete medicale; 

- asigurarea serviciilor psihologice pentru elevi s. a.; 
 
 
Situatia absolventilor din comuna care au continuat studiile la şcoala Lungani : 
 

 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Nr. elevilor 
absolventi 

clasa a VIII-a din 
comuna Lungani 

58 65 75 93 92 89 74  

Nr. elevi care s-
au inscris 

in clasa a IX-a la 
şcoala Lungani 

32 46 50 49 55 48 53  

 
Sursa: situațiile statistice din școala        

 
Din analiza situaţiilor privind repartizarea absolvenţilor claselor a VIII-a in licee şi școli 

profesionale, de la nivelul comunei Lungani, având în vedere generalizarea învăţământului de 
10 clase, se constată că în jur de 75% dintre aceştia au optat pentru continuarea studiilor în 
cadrul Scolii Profesionale Lungani. Dintre aceştia, cei proveniţi de la şcolile din satele Zmeu şi 
Crucea, sunt in marea lor majoritate de etnie rromă, provin din familii cu o situaţie economică 
precară, cu posibilităţi reduse de susţinere a copiilor lor la alte unităţi de învăţământ. 

Concluzii : 
 populaţia comunei este în creştere; 
 majoritatea tinerilor rămân în comună; 
 pentru evitarea abândonului şcolar este necesară înfiinţarea în continuăre a 

claselor de liceu tehnologic pentru absolvenţii claselor a VIII-a din comună, 
având în vedere imposibilitatea parinţilor de a-şi trimite copii la licee sau şcoli 
profesionale din municipiul Iaşi; 

 integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale ( elevi de etnie rroma din 
comună) intr-o formă de învăţământ, având în vedere generalizarea 
învăţământului de 10 clase. 

 în viitorii ani va fi o cerere mare de locuri de muncă datorită creşterii 
numărului de locuitori; 

 este necesară existenţa unor obiective economice pe raza comunei; 
 sunt necesare cursuri de reconversie profesională; 
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 
învăţământul tehnologic 

 Profilul dominant la nivelul judetului al cererii de forţă de muncă în ordinea numărului de 
locuri de muncă vacante la nivel judetean este dat de următoarele domenii: 

 mecanica;  
 comert; 
 constructii; 
 servicii; 
 indistrie textila;  

  Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: 

 mecanica; 
 construcţii; 
 comerţ;  

Pentru a asigura egalizarea şanselor de acces la educaţie, şcoala noastră asigură 
cuprinderea tuturor preşcolarilor  şi elevilor în grădiniţele şi şcolile de pe raza comunei şi 
generalizarea învăţământului obligatoriu de 10 ani. 

Oferta educaționala pentru şcoala noastră este centrata pe domeniul mecanica, nivel II 
prelucrări la rece calificarea profesională strungar şi mecanic agricol precum si domeniul 
comert, calificarea profesionala vanzator- gestionar. Astfel fundamentarea ofertei noastre 
educaționale are in vedere si faptul ca acest domeniu este si va ramane constant in 
pregatirea profesională oferita de școala, dar si asteptarile viitorilor absolventi privind 
insertia profesională pe piata muncii. De altfel în PRAI se recomândă menţinerea claselor 
pe domeniu deoarece s-a înregistrat o contribuţie mare la VAB în judeţul Iaşi şi există o 
cerere pe piaţa forţei de muncă (PLAI). Din analiza numărului de elevi cuprinşi în clasele V 
– VIII pe unităţi şcolare se constată că pentru unităţile de învăţământ identificate cu număr 
mic de elevi cuprinşi în IPT prognoza recrutării absolvenţilor este de diminuare a numărului 
de elevi datorită scăderii elevilor cuprinşi în şcolile din bazinul de recrutare( elevi în 
gimnaziu). În aceste condiţii recomandarea este de lichidare a ofertei IPT la aceste unităţi 
şcolare în condiţiile în care analiza distribuţiei teritoriale a şcolilor IPT permite preluarea 
elevilor din bazinul de recrutare al acestor şcoli de către alte şcoli din localităţi apropiate. 

 
II.3.5.2.  Resurse umane 

 
Total norme pe unitate: 36,23 din care: 
  - personal didactic: 30,98 (22 cadre didactice titulare,  7 cadre didactice 
suplinitori calificaţi, 2 suplinitori necalificati); 
  - personal didactic auxiliar : 1 (0,5 secretar şi 0,5 adm. financiar); 
  - personal nedidactic : 4,25 (2,25 îngrijitori, 1 fochist şi 1 şofer). 
Structura personalului didactic pe grade didactice: 
 

 Stagiari  Definitivat  Gradul II Gradul I Total  

Nr. cadre didactice 6 8 7 10 31 
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 Participarea cadrelor didactice la perfecţionare prin grade didactice: 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele  Disciplina de 
examen 

Tipul 
inspectiei 

Gradul 
didactic 

1 HRISCA ALEXANDRU  ED. FIZICA  I.S. I 
2 MAFTEI VIOLETA  MECANICA  I.S. I 
3 ANDRIES ANA MARIA  BIOLOGIE  I.C.2 I 
4 CANTEA SANDAL MATEMATICA  I.C. 1 I 
5 OLARIU OLIVIA 

GABRIELA  
LIMBA 

ROMANA  
I.C. 1 

II 

6 BREZULEANU 
GHEORGHE SERGIU 

MAISTRU IP 
I.S.  

DEF 

7 CLITMAN ALIN 
CRISTIAN  

MATEMATICA  
I.S. 

DEF 

8 OSTOPOVICI IONUT 
VASILE 

GEOGRAFIE 
I.S. 

DEF 

9 TOMA ALINA 
ECATERINA  

INVATATOR 
I.S.  

DEF 

 
Colectivul de cadre didactice din cadrul unității noastre școlare a urmarit in permanenta 

asigurarea unei calificari cognitive substanţiale, o solidă pregătire de specialitate, cunoştinţe 
adecvate de psihologie şi pedagogic, pregatire culturala si civica, un spirit deschis asupra lumii 
culturale si sociale si, mai ales, o preocupare pemanenta in perfectionarea cunostintelor si 
deprinderilor. S-a avut in vedere cultivarea acelor calitati si abilitati care sa asigure 
functionalitatea claselor, familarizarea cu regulamentele si structurile organizaţionale si 
modemizarea sistemului de evaluare a activității elevilor. Ficare cadru didactic a luat la 
cunoştinţă, încă de la începutul anului şcolar, fişa postului, personalizată pentru fiecare cadru 
didactic în parte, cu atribuţii generale şi specifice.   

Evaluarea şi acordarea calificativelor cadrelor didactice s-a realizat în Consiliul de 
administraţie pe baza fişelor de autoevaluare avizate de şefii de catedre. Pentru evaluarea 
personalului didactic auxiliar şi nedidactic s-a realizat pe baza fişei postului şi a gradului de 
îndeplinire a sarcinilor. 

Interesul pentru pregătirea profesională este exprimat şi prin formarea continuă a cadrelor 
didactice, mai mult de 30% dintre ei au  participat la cursuri de perfecţionare,  şi 8 din cele 31 
de cadre didactice din şcoală au susţinut, în cursul anului şcolar 2018-2019, inspecţii în 
vederea acordării diferitelor grade didactice. Toate inspecţiile au fost promovate cu calificativul 
maxim.  

Analizând resursele umane de care dispune şcoala, se desprind la urmatoarele concluzii : 
 școala are incadrati profesori titulari bine pregatiti si preocupati de formarea 

continuă ; 
 mobilitatea mare a personalului didactic de la un an la altul nu permite sa se 

respecte intotdeauna principiul continuitatii la clasa ; 
 multiplele solicitari la care trebuie sa faca fata managerii si profesorii pentru 

rezolvarea unor probleme de ordin social (burse, alocatiile pentru copii, comisii administrative, 
completarea unor documente din ce in ce mai complexe etc) conduc la utilizarea 
necorespunzatoare a resursei timp cu urmari negative asupra starii de sanatate ; 
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 starea de nemultumire permanenta legata de salarizarea din învățământ are 
urmari negative in implicarea profesorilor in rezolvarea sarcinilor suplimentare ; 

 personalul didactic auxiliar si mai ales cel nedidactic nu este suficient pentru 
desfasurarea im bune conditii a tuturor activităților ( personal de ingrijire insuficient, personal 
de paza inexistent). 

 

II.3.5.3.Resurse materiale și financiare 
 
Proiectul de buget a fost întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, repartizarea 

fondurilor alocate de către Consiliul Local al comunei Lungani fiind făcută pe capitole de 
cheltuieli şi articole bugetare în conformitate cu Legea finanţelor publice şi Legea finanţelor 
publice locale. Fondurile alocate, deşi insuficiente, au fost cheltuite astfel încât să se asigure 
condiţiile optime în vederea desfăşurării procesului instructiv educativ.  

În anul scolar 2018 - 2019 s-au repartizat si realizat credite  după cum urmează: 
- bugetul local  
- cheltuieli de personal 2296 mii lei, din care 2274 mii lei cheltuielile cu salariile, sporurile, 

indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege precum şi contribuţiile aferente 
acestora şi 22 mii lei diferente hotarari judecatoresti; 

- cheltuieli materiale şi servicii in valoare totala de 271 mii lei 
- bugetul de stat in valoare totala de 140 mii lei 
- cheltuieli de personal aferente examenelor nationale  4,3 mii  lei 
- burse  profesionale 140 mii lei (112 de elevi au beneficiat aceasta bursă) 
În cadrul programului Euro 200 – program ce vine în sprijinul familiilor cu venituri modeste 

pentru achizitionarea de calculatoare – 1 elev din scoala noastra şi-au achizitionat 
calculatoare noi, 142 de elevi au beneficiat de rechizite gratuite. 

 
Baza materială 

 
În anul școlar 2018 - 2019 au fost asigurate conditiile materiale pentru desfasurarea 

procesului de învățământ, în cadrul școlii funcţionând: 
 3 săli de gradinita ; 
 14 sali de clasa ; 
 2 laboratoare de  informatică; 
 3 ateliere prelucrări mecanice; 
 bibliotecă cu un număr de 3000 volume de literatură beletristică şi de 

specialitate; 
 o sala de sport (fara dotari si echipamente standard) , teren de sport; 
 din toamna lui 2008 școala beneficiaza de un microbuz școlar pentru 

transportul elevilor navetisti de la clasele de profesionala dar si de 
gimnaziu. 

Spatiile de învățământ sunt folosite eficient pentru : 
 desfasurarea cursurilor ; 
 pregătire practica prin laboratoarele de informatica  şi instruire practică ; 
 desfasurarea activităților extracurriculare: cercuri, dezbateri, intalniri cu 

personalitati, activități recreative, activități sportive etc ; 
 pregatirea examenelor ; 
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 pregatirea concursurilor si olimpiadelor ; 
 intalniri si lectorate cu părinții 
 toate spatiile de învățământ ale scolii sunt in stare functionala; 

 
II.3.5.4. Situaţia şcolară 2018-2019 

 
Nivelul Elevi 

inscrisi la 
inceput de 

an 

Elevi 
ramasi la 
sfarsitul 
anului 

Promovati Repetenti/
exmatr. 

Procentul de 
promovabilit

ate,% 

Primar+gimnaziu+învăţământ profesional de 3 ani 
Clasa CP-IV 47 47 42 5 89% 
Clasa V-VIII 50 50 46 4 92% 

Clasa IX-a 
prof 

124 96 78 18 63% 

Clasa a X-a 
prof. 

110 109 103 6 94% 

Clasa a XI-a 
prof. 

107 107 96 11 90% 

 
Rezultate la  examenele de certificare a competenţelor profesionale 2019 
 

Clasa Inscrisi Admisi Procent 
XI-a prof 109 103 97% 

   
Scoala noastr a fost implicata in anul scolar 2018 - 2019 in urmatoarele proiecte: 
 Fii pregătit! Program educațional de sprijin pentru dezvoltarea 

competențelor cheie. Obiectivul general al proiectului: Optimizarea procesului de formare 
a competențelor cheie și profesionale ale elevilor din învățământul secundar, în vederea 
susținerii cu succes a examenelor naţionale (EN şi BAC) și în vederea inserției pe piața 
muncii.  

 ,,Festivalul Toamnei”(octombrie 2018)- responsabil prof. Rusu Olivia; 
 ,,Siguranţa rutieră” (octombrie 2018)-resp. director prof. Cojocea  Iordache, prof. 

Rusu Olivia; 
 ,,Sărbătorim Centenarul – 1 Decembrie, Ziua Naţională a României 2018”- 

reponsabili: Cojocea Iordache, prof. Onişoru Simona, prof. Ostopovici Ionuţ, înv. Ignat 
Camelia, prof. Apostol Adina, înv. Prisacaru  Doina, prof. Bîia Maria; 

 ,,Uite, vine Moş Crăciun!”- coordonat de prof. Bîia Maria, educ. Hriscă Maria, 
educ. Hriţcu Panorica; 

 ,,Iată vin colindători!” -coordonat de înv. Ignat Camelia şi înv. Ignat Constantin; 
 ,,Dor de Eminescu “(14-18. 01. 2019)-coordonat de prof. Rusu Olivia şi prof. 

Apostol Adina; 
 ,,Unire-n cuget şi-n simţiri”(21-23 ianuarie 2019)- coordonat de prof. Apostol 

Adina, Apostol Mihai; 
 ,,24 ianuarie 2019 - Hai să dăm mână cu mână!” – Ziua Principatelor Române- 

coordonat de prof. Cojocea Iordache, prof. Onişoru Simona, înv. Ignat Camelia, înv,. Vornicu 
Ionica, prof. Bîia Maria; 

 Domnul director, prof. Cojocea Iordache şi prof. Rusu Olivia au realizat proiectul 
educaţional judeţean ,,Emoţie de toamnă”, ediţia a II-a, inclus în CAEJ 2018, poziţia 66, 
în cadrul căruia s-au încheiat 29 de parteneriate cu şcolile participante; 
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 În şcoală se derulează proiectul ,,Multiplicarea metodelor de Educaţie şi a 
Competenţelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor competitive -  EMPLOY 
MECHANICS”-ID 108847, cu un grup-ţintă de 30 de elevi din clasele profesionale, coordonat 
de către domnul director prof. Cojocea Iordache. 

         În anul școlar 2018-2019, elevii Școlii Profesionale Lungani au participat la concursuri 
organizate la nivel: 
- local:   

 Octombrie 2018- ,,Alimentaţia raţională. Activitate şi sedentarism”-prof. Andries Ana 
Maria; 

 01-19 noiembrie 2018-participare şi coordonare la nivel local a Campaniei 
Internaţionale ,,19 zile de activism împotriva abuzului şi violenţei faţă de copii şi tineri”, 
iniţiată şi patronată de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative –Secţiunea 
România în parteneriat cu Women’s World  Summit Foundation, Geneva-profesor 
responsabil Rusu Olivia;  

 Ce ştim despre Eminescu?”(concurs de cultură generală),prof. coord. Rusu Olivia, prof. 
Apostol Adina; 

 Participarea elevilor de la clasele de profesioanală la activitățile Cercului  de Robotică, 
cerc înființat și coordonat de către doamna profesor Maftei Violeta. 

 ,,Școala pentru Valori autentice” cu următoarele teme: 
- ,,Sănătate și mișcare” ; 

           - ,,Unitate şi democraţie’’ 
           - ,,Incluziune și drepturile omului”. 

 Concurs şcolar ,,Prim - ajutor în caz de accidente”, prof. Privistirescu Alina, prof. 
Andries Ana Maria; 

-judeţean: 
 Concursul de Creaţie literară ,,Candoarea sărbătorilor”, din cadrul Proiectului Educativ 

,,Obiceiuri şi tradiţii la români”, ediţia a VIII-a, înscris în CAEJ 2018, , desfăşurat la 
Şcoala Gimnazială ,,Petru Rareş” Hîrlău în noiembrie 2018, judeţul Iaşi, sub 
coordonarea d-nei prof. Rusu Olivia, elevii au obţinut următoarele premii: 

               PREMIUL I: Apostol Alexandra, clasa a VI-a; 
               PREMIUL II: Ţugui Bianca, clasa a V-a; 
               PREMIUL III: Mătrescu Andreea, clasa a VI-a. 

 Concursul de Creaţie Plastică ,,Suflet în sărbătoare”, din cadrul Proiectului Educativ 
,,Obiceiuri şi tradiţii la români”, ediţia a VIII-a, înscris în CAEJ 2018, , desfăşurat la 
Şcoala Gimnazială ,,Petru Rareş” Hîrlău în noiembrie 2018, judeţul Iaşi, sub 
coordonarea d-nei prof. Rusu Olivia, elevii au obţinut următoarele premii: 

               PREMIUL III-Miron Cornel, clasa a VII-a; 
 Participare la Simpozionul INFO TIC, din cadrul Proiectului judeţean,, Utilizând TIC, 

devenim mai buni”, ediţia a II-a, aprobat C.A.E.J. 2018, pag. 18, poz. 133, desfăşurat în 
data  09.11.2018, la Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc” Iaşi, astfel: 

               Elevul Sava Emanuel, clasa a VI-a, prof. îndrumător Cliţman Alin Cristian; 
               Elevul Prisacariu Petru Cristian, clasa a VIII-a, prof. îndrumător Argeanu Claudia; 
               Elevii Muscalu Toma şi Prisecariu Antonio, din clasa a VIII-a, profesor îndrumător     
               Cantea Sanda.        

 Participare la Concursul Judeţean ,, Prietenii naturii”, ediţia a V-a, domeniul Ecologie şi 
protecţia mediului,organizat de către Palatul Copiilor Iaşi, desfăşurat în data de 03 
noiembrie  2018-responsabil prof. Cojocea Iordache şi prof. Rusu Olivia, prof. Apostol 
Adina, prof. Apostol Mihai; 

-naţional: 
 „Comper”Matematică-resp. Prof. Argeanu Claudia, prof. Cantea Sanda, prof. Cliţman 

Alin, înv. Ignat Camelia; 
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-internaţional: 
 „Formidabilii”- prof. Bîia Maria, Cantea Sanda, Cliţman Alin, prof. Argeanu Claudia, înv. 

Ignat Camelia; 
 

 
 

II.3.5.5. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 
 

Comisia pentru orientare şcolară şi profesională realizează activității atât în cadrul orelor 
de orientare şi consiliere cât și pe grupe de elevii. 
Profesorul de legătură al Consiliului Elevilor, educ. Baia Maria va desfasurat activitati 
împreună cu consiliul elevilor, conform raportului de activitati anual 2018-2019 

 

PUNCTE TARI: 

 
 existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii 

(Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M.,Poliţie, 
Consiliul Local pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera); 

 deschidere din partea elevilor pentru a primi consiliere; 
 

PUNCTE SLABE: 

 existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară dotat corespunzător; 
 neimplicarea unor profesori în activitatea de îndrumare şi consiliere a elevilor; 
 numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala; 
 implicarea redusă a partenerilor sociali în identificarea oportunităţilor de integrare 

socio - profesională a absolvenţilor învăţământului TVET. 
 

 
II.3.5.6. Parteneriate și colaborări 

 
Pornind de la ideea că  reţelele de colaborare sunt în primul rând sisteme informaţionale, 

sisteme care permit schimburi de cunoştinţe şi experienţă în asigurarea calităţii şi că 
implicarea în educaţie şi formare este responsabilitatea tuturor participanţilor la viaţa socială şi 
economică,  şcoala noastră a fost preocupată de structurarea şi dezvoltarea unei reţele proprii 
de parteneriate. 

Şcoala, ca sistem deschis, care se află în relaţie directă cu mediul ei exterior şi implicit cu 
comunitatea în cadrul căreia funcţionează  trebuie să-şi asume responsabilitatea de a iniţia şi 
dezvolta parteneriate educaţionale . 

 
Parteneriatul cu familiile elevilor 
Parteneriatul cu familiile elevilor a avut în vedere realizarea unei comunicări şi cooperări 

reale pentru a pune bazele unei unităţi de decizie şi acţiune cu scopul de a influenţa pozitiv 
evoluţia acestora. 

Legătura dintre personalul didactic şi  părinţi s-a dezvoltat pe mai multe planuri: 
 cunoaşterea  problemelor familiilor elevilor 
 monitorizarea comună a activităţii şcolare a elevului ( frecvenţă, rezultate şcolare, 

comportament în colectivitate) 
 susţinerea materială şi spirituală a activităţii şcolare a elevului 
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 orientarea şi consilierea pentru dezvoltarea carierei tinerilor 
 consilierea psiho-pedagogică a familiilor 

Formele de colaborare adoptate: 
 şedinţe şi lectorate cu părinţii cu tematici diversificate 
 corespondenţă  pentru informarea familiilor elevilor în legătură cu evoluţia şcolară 

a acestora 
 discuţii individuale cu părinţii elevilor cu probleme 
 oganizarea unor activităţi extraşcolare cu participarea familiilor elevilor 
 acţiuni de informare a părinţilor în legătură cu drepturile şi  responsabilităţile în 

raporturile cu şcoala, cu posibilităţile de continuăre a studiilor de către elevi, 
regulamentele de desfăşurare a examenelor 

Parteneriatele cu agenţii economici din zonă 
Colaborea cu agenţii economici din zonă s-a derulat pe următoarele direcţii: 

 asigurarea practicii profesionale la locul de muncă 
 asigurarea  unor oportunităţi pentru experienţa în muncă 
 activităţi extracurriculare 
 elaborarea  CDS şi CDL 
 sponsorizarea unor acţiuni ale şcolii 

     Parteneriatele cu alte şcoli –  s-au relizat prin activităţile desfasurate in cadrul 
Proiectului CAEJ “Emotie de toamna”, a proiectului POCU/90/6.13/6.14 – 108847 
”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile 
Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!”,  

 cercurilor pedagogice pe discipline, întâlniri temetice, acţiuni de promovare a ofertei şcolii 
şi au avut ca obiective: 

 schimbul de informaţii pe probleme specifice învăţării centrate pe elev, asigurarea 
calităţii educaţiei, dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici 

 schimburi de informaţii în legătură cu evoluţia populaţiei şcolare 
 împărtăşirea exemplelor de bună practică pentru a îmbunătăţi calitatea generală a 

ÎPT şi a modului de administrare a acestuia  
Parteneriatul cu autorităţile locale (Consiliul Local, Primăria, Poliţia, etc.) s-a 

desfăşurat  în baza prevederilor legale privind responsabilităţile pe care acestea  le au în 
cadrul comunităţii dar şi în virtutea unor relaţii tradiţionale de sprijin pe care aceste autorităţi le 
acordă în general şcolii prin: 

 asigurarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile pe care le implică 
desfăşurarea activităţilor de zi cu zi ale şcolii; 

 fonduri pentru învestiţii, reparaţii şi dotări; 
 organizarea unor activităţi extracurriculare; 
 elaborarea Planului de actiune al scolii; 
 fundamentarea planului de şcolarizare; 
 instruirea practică a elevilor; 

Parteneriatul cu Inspectoratul Judeţean Iaşi 
Inspectoratul şcolar a reprezentat partenerul cheie în procesul de planificare şi asigurare 

a calităţii, elaborarea  ofertei educaţionale a şcolii precum şi  în derularea activităţilor şcolare şi 
extracurriculare sau iniţierea unor proiecte educative. 

Parteneriatul cu Casa Corpului didactic – a avut în vedere programul de dezvoltare a 
personalului. 

 
          Colaborări 
 Primarie Lungani; 
 AJOFM Târgu Frumos; 
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi. 
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 Biroul Rutier Târgu Frumos; 
 Poliția Lungani; 
 Jandarmeria Târgu Frumos; 
 ISU Târgu Frumos 
 Biserica Lungani 
 Cabinete medicale existente in comuna  
 Biblioteca Comunala „Barbu St. Delavrancea” Lungani; 
 Scoala Gimnaziala Crucea; 
 Scoala Gimnaziala Zmeu 
 S. C. Agromec Lungani S.A. 
 S. C. Electroputere VFU Pașcani S.A. 
 Asociația pentru Educație timpurie Ovidiu.ro; 
 

 
II.4. ANALIZA SWOT 

 
 

PUNCTE TARI PUNCTE  SLABE 
 pregătirea profesională a cadrelor 

didactice este ridicată si recunoscută, 45% 
dintre profesorii școlii au cel putin gradul 
didactic II ; 
 calitatea procesului didactic probată 

prin rezultatele la examenele naţionale. 
 implicarea cadrelor didactice in 

elaborarea de materiale didactice auxiliare, 
articole s.a. ; 
 elevii au rezultate bune la învatatura, 

promovabilitate peste 90 % ; 
 existenţa unui curriculum propus de 

şcoală, care este interesant, atractiv pentru 
elevi ; 
 flexibilitate în stabilirea schemelor 

orare; 
 existenta unui  laborator de informatica 

cu calculatoare conectate la internet ; 
 dotare relativ bună pentru specializarea 

de profil (mecanica) ; 
 bursa „Bani de liceu” motivează elevii 

pentru a-şi continuă studiile; 
 parteneriate cu agenti economici din 

zona; 
 organizarea de cursuri de formare 

continuă a profesorilor in colaborare cu ISJ 
Iasi si C.C.D ; 
 participarea profesorilor in calitate de 

cursanti la cursurile de formare la nivel 
local ; 
 management bun in contextul situațiilor 

economice si sociale imprevizibile. 

 resurse financiare insuficiente 
 motivatie materialã redusã a cadrelor 

didactice 
 procentaj relativ mare de elevi ce 

manifestã dezinteres fatã de învãtãmânt în 
general (in special la clasele liceale) ; 
 lipsa  cabinetelor dotate  

corespunzãtor; 
 lipsa unei sãli de 

sport corespunzãtoare standardelor actuale; 
 dezvoltarea insuficientã a mijloacelor 

de comunicare cu pãrintii 
 recompensele pentru activităţi de 

excepţie sunt puţin stimulative, şcoala 
neavând resursele financiare disponibile 
necesare 
 neimplicarea corespunzatoare a 

părinților in educarea propriilor copii; 
 slaba implicare a familiei în procesul de 

luare a deciziilor la nivelul unităţii; insuficienta 
colaborare a părinţilor cu şcoala; 
 rata mare a mediocritătii si un număr 

mare de elevi corigenti si cu situatie 
neîncheiată; 

 utilizarea metodelor specifice învăţării 
active şi a învăţării prin cooperare; 

 valorificarea experienţei de viaţă a 
elevilor in procesul de învăţare, a achiziţiilor 
dobândite de elevi in familie, în diverse 
activităţi informale; 
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 spaţii de învăţământ generoase, atât ca 
săli de clasă, cât şi ca laboratoare şi 
ateliere ; 
 mijloace multimedia moderne, 

introducerea accesului la Internet ; 
 realizarea în procent de 100%, anual, a 

planului de școlarizare ; 
 gestionarea corespunzãtoare a 

conflictelor din cadrul școlii. 
 Existenţa unei oferte curriculare 

coerente, pentru 4 ani, pe profiluri si 
specializări, care oferă autonomie şcolii 
şi elevilor în alegerea parcursului de 
învãţare; 

 Existenţa unei oferte complexe de 
activitãţi extracurriculare;( ed. civica, 
ecologică, cultural – artistică, pentru 
sănătate, educaţie fizică şi  sport); 

 Implicarea scolii in proiectul 
POCU/90/6.13/6.14 – 108847 
”Multiplicarea metodelor de Educație și 
a Competențelor prin Adaptarea la 
Nevoile Industriilor Competitive - 
EMPLOY MECHANICS!” 

 Derularea proiectului CAEJ “Emotie de 
toamna” editia a III-a; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 cresterea cererii fortei de muncã într-un 

spectru larg pentru domeniile în care școala 
pregãteste specialisti ; 
 valorificarea valentelor parteneriatelor 

cu diferiti agenti economici ; 
 mijloace de comunicare si informare 

modernã (internet) ; 
 implicarea scolii in proiecte 

educationale Erasmus+ (KA1) – Mobilitate 
școlară; 
 constientizarea cadrelor didactice în 

legãturã cu indicatorii de bunã practicã în 
raport cu instrumentele de evaluare ; 
 implementarea unui program de sprijin 

a elevilor cu nevoi speciale; 
 popularizarea rezultatelor școlii în 

oferta educaționala; 
  derularea programelor de finantare a 

unităților școlare initiate de catre Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Tineretului; 
   politica de finanţare pe bază de 

 starea economică şi socială 
modestă a majorităţii familiilor din care 
provin elevii determină o slabă preocupare 
pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de 
dezvoltare ale elevilor. 

 prejudecăţile familiilor privind 
oportunităţile reale de angajare a 
absolvenţilor, alegerea meseriei dupa 
criterii subiective şi / sau sentimentale 

 nivelul de trai scăzut determină 
elevii ciclului superior sa abândoneze 
școala pentru a se incadra si a sprijini 
material familia 
 slabe iniţiativei private/sprijin comunitar 

pentru dezvoltarea şi susţinerea actului 
educaţional; 
 insuficienta conştientizare a unor 

factori de decizie (consilii locale, societăţi 
comerciale, sindicate, părinţi, elevi, cadre 
didactice) privind priorităţile şi direcţiile de 
evoluţie necesare în învăţământ; 
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programe a Uniunii Europene prin POR 
2014 – 2020, Axa prioritară 10 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 
 acces informaţional 

 
II.5. Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului 
profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru 
şcoala noastră, necesitând dezvoltare în continuăre. Au fost identificate priorităţi noi ale şcolii 
pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de 
Acţiune al Şcolii. 
           Rezumat al aspectelor principale care necesita dezvoltare:  

 Prioritatea 1: Asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ; 
 Prioritatea 2: Adaptarea reţelei şcolare şi  a ofertei de fornare profesională la 

cerinţele pieţei muncii şi opţiunilor elevilor ; 
 Prioritatea 3: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare 

din mediul rural  
 Prioritatea 4: Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate-agenţi 

economici,promovarea imaginii scolii ; 
 Prioritatea 5: Prevenirea abandonului şcolar şi asigurarea şanselor egale privind 

formarea profesională a elevilor cu c.e.s. ; 
 Prioritatea 6 : Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice 

pregătirii TVET în concordanţă cu Standardele Europene 
 
Din analiza SWOT se constata ca unitatea noastra are numeroase puncte forte si 

oportunitățile legate de: cresterea cererii pentru calificarile in domeniul mecanic, dar oferta 
educationala trebuie diversificata. 

Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării 
şanselor se va realiza prin: studiul pieţei, proiecte de colaborare, elaborarea ofertei de 
pregătire, promovarea ofertei. 

Asigurarea calitatii se va realiza prin, elaborarea şi implementarea instrumentelor de 
asigurare a calităţii. 

Formarea continuă a personalului se va realiza prin : stagii de perfecţionare, iniţiere în 
utilizarea tehnologiilor didactice moderne. 

  Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii se va realiza prin: diversificare 
surselor de finanţare, reparaţia capitală a clădirii in care funcţionează sala de sport si atelierul 
de mecanica al școlii, stabilirea strategiei de învestiţii, implementarea unor proiecte cu 
finantare europeana POR 2014 – 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale. 
       Integrarea europeană se va realiza prin iniţierea unor proiecte educationale Erasmus+ 
(KA1) – Mobilitate școlară. 
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PARTEA a III-a– PLANURI OPERAŢIONALE 
 
III.1 Planuri operaţionale  2019 - 2020 
 

PRIORITĂTI  la nivelul unităţii şcolare. 
 Prioritatea 1: Asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ; 
 Prioritatea 2: Adaptarea reţelei şcolare şi  a ofertei de fornare profesională la 

cerinţele pieţei muncii şi opţiunilor elevilor ; 
 Prioritatea 3: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare 

din mediul rural ; 
 Prioritatea 4: Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate - agenţi 

economici, promovarea imaginii scolii ; 
 Prioritatea 5: Prevenirea abandonului şcolar şi asigurarea şanselor egale privind 

formarea profesională a elevilor cu c.e.s. ; 
 Prioritatea 6: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice 

pregătirii TVET în concordanţă cu Standardele Europene 
 

              In contestul creşterii calitătii educaţiei, a vieţii şcolare, punctele forte în aceste 
procese sunt constituite dintr-o analiză critică a rezultatelor obţinute de elevi şi cadre didactice, 
identificarea priorităţilor specifice şi stabilirea strategiilor de dezvoltare. 

Pentru anul școlar 2019 - 2020, propunem următoarele ŢINTE STRATEGICE: 
 

1. Atingerea nivelului maxim al descriptorilor de performantă. 
2. Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare profesională pentru elevii din 

mediul urban şi rural şi creşterea procentului de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa 
muncii. 

3. Participarea personalului didactic , didactic auxiliar, administrativ,nedidactic si de 
conducere la programe de formare.  

4. Crearea imaginii unei instituţii credibile, dinamice şi coerente, în conditiile 
asigurării calitatii si transparentei în educatie. 

5. Elaborarea unor suporturi informationale necesare dirigintilor în activitatea de 
consiliere şi orientare.  

Asigurarea functionării cabinetului de consiliere psihopedagogică. 
6. Asigurarea conditiilor materiale optime pentru realizarea activitatilor instructiv - 

educative 
 

 
 

OBIECTIVELE SPECIFICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 PE DOMENII FUNCŢIONALE 
 

DOMENIUL OBIECTIVE SPECIFICE 
MANAGEMENT  Asigurarea coerentei manageriale la nivelul scolii, prin 

raportare la documentele de analiza si diagnoza a sistemului 
managerial anual/ semestrial si aplicarea unor hotarari si 
recomandari ale Consiliului de administratie al scolii; 

 Eficientizarea activitatii comisiilor din scoala prin aplicarea unor 
reglementari, proceduri si instrumente de lucru pe domenii de 
activitate; 

 Aplicarea corecta a instrumentelor de asigurare a calitătii în 
scoală 
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CURRICULUM  Adaptarea demersurilor didactice la cerintele unui învatamant 
centrat pe elev, având ca finalitate dobandirea competentelor 
cheie europene; 

 Motivarea participării elevilor la programele de pregătire pentru 
performantă scolara, educatie formală si nonformală; 

 Asigurarea accesului sporit al elevilor la serviciile de consiliere 
psihopedagogică, orientare scolară si profesională; 

 Cresterea gradului de integrare scolară a elevilor provenind din  
medii/ grupuri sociale dezavantajate; 

 Corelarea planului de scolarizare cu evolutia demografică, 
optiunile elevilor, interesele elevilor si posibilitatilor de insertie 
profesională pe piaţa muncii. 

RESURSE 
 

 Asigurarea accesului personalului din scoală la formarea 
corespunzatoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de 
învatământ si adaptarii acestuia la cel European; 

 Modernizarea infrastructurii scolare si realizarea dotării 
specifice acesteia ( cabinet, ateliere, laboratoare); 

 Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele 
demersurilorc curriculare. 

RELAŢII 
COMUNITARE 

 Participarea reprezentanţilor autoritătilor locale în activitatea 
şcolii; 

 Responsabilizarea părintilor pentru implicarea în asigurarea 
unor servicii educationale din școală; 

 Asigurarea continuitătii în parteneriatelele educaţionale locale, 
judeţene, regionale, naţionale si internaţionale; 

 Asigurarea consultantei de specialitate în pregătirea echipelor 
de proiect din scoală prin colaborarea cu alte şcoli, prin 
consultarea ISJ-ului, cu scopul realizării unor aplicatii pentru 
accesarea de fonduri europene. 

 
ŢINTA 1 :Atingerea nivelului maxim al descriptorilor de performantă. 
PRIORITATEA: Asigurarea calitătii în unitatea de învatamant. 
OBIECTIVE:  

- Proiectarea activitatilor pe baza standardelor; 
- Perfectionarea instrumentelor de implementare a sistemului calitătii prin 

elaborarea si aplicarea de proceduri  specifice unitătii scolare; 
- Evaluarea si consilierea cadrelor didactice în procesul de predare – învatare. 

CONTEXT: Punerea în valoare a învătării centrate pe elev se realizează prin activităti practice 
creând abilităţi si competenţe cerute pe piaţa muncii. 
 
 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR PE BAZA STANDARDELOR 
Acţiuni 

propuse 
Rezultate 
aşteptate 

 

Indicatori de 
performantă 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finanţare/cost 

Proiectarea 
tuturor 
activitatilor pe 
baza 
standardelor 

Cresterea 
calitatii actului 
instructiv-
educativ 

Documentele 
manageriale 
ale comisiilor 
 
 

semestrial Director 
Responsabilii 
comisiilor 

Responsabil 
CEAC 

 
- 

Formarea 
cadrelor 

 
 

Participarea a 
cel putin 20% 

 
 

Responsabil 
CEAC 

CCD Iași 
Centre 
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didactice in 
scopul aplicarii 
sistemului de 
asigurare a 
calitatii 

Aplicarea 
standardelor in 
toate 
activitatile 

dintre 
profesori la 
activitati de 
formare 
(cursuri, 
activitati 
metodice, 
stagii de 
formare) 

permanent Responsabil 
cu formarea 
continua 
Cadre 
didactice 

universitare Din finanțarea 
de bază  

Elaborarea 
unor strategii 
de urmarire a 
evolutiei 
performantelor 
scolare 
utilizand 
sistemul 
national de 
indicatori 
privind calitatea 

Îmbunătățirea 
performanțelor 
școlare 

Toate cadrele 
didactice vor 
avea strategii 
elaborate 

permanent Responsabil 
CEAC 

Consilierul 
școlar 
diriginții 

 
- 

 
 

2. PERFECŢIONAREA INSTRUMENTELOR DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI CALITĂŢII PRIN 
ELABORAREA ŞI APLICAREA DE PROCEDURI SPECIFICE UNITĂTII ŞCOLARE 

Acţiuni 
propuse 

Rezultate 
aşteptate 

 

Indicatori de 
performantă 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finanţare/cost 

Elaborarea 
procedurilor si 
instrumentelor 
de 
implementare a 
sistemului 
calitatii 

Respectarea 
cadrului legal 

Intocmirea 
tuturor 
documentelor 
comisiilor 

Octombrie 
2019 

Responsabil 
CEAC 

Director 
 

- 

Întocmirea 
rapoartelor de 
autoevaluare la 
nivelul 
catedrelor / 
comisiilor 

Respectarea 
cadrului legal 

Rapoarte de 
autoevaluare 
pentru toate 
comisiile 

semestrial Responsabilii 
comisii 

CEAC - 

Utilizarea 
rezultatelor 
autoevaluarii 
pentru 
optimizarea 
functionarii si 
dezvoltarii 
unitatii scolare 

Reducerea / 
Eliminarea 
punctelor slabe 

Intocmirea 
planurilor 
remediale 
pentru toate 
disfuncțiile 
constatate 

semestrial Responsabil 
CEAC 
Responsabili 
comisii 

Director 
 

 
- 

Facilitate acces 
personalului, la 
informatii 
privind 
introducerea 
sistemelor  de 
asigurare a 
calitatii 

Creșterea 
gradului de 
implicare a 
cadrelor 
didactice 

Informări 
semestriale în 
cadrul 
Consiliului 
Profesoral 

permanent Responsabil 
CEAC 

Responsabil 
cu formarea 
continuă 

 
- 
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3. EVALUAREA SI CONSILIEREA CADRELOR DIDACTICE ÎN PROCESUL DE PREDARE - ÎNVĂTARE 
Actiuni 

propuse 
Rezultate 
asteptate 

 

Indicatori de 
performanta 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finantare/cost 

Asistente la ore 
a tuturor 
cadrelor 

didactice de 
către directori, 
responsabilul 
comisiei de 
asigurare a 
calitatii si 

responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Identificarea 
nevoilor de 
formare / 

perfecționare 

Asistente 
realizate de 

director, 
responsabil 
CEAC, șefii 
de catedra 

Conform 
planificării 

Director 
 

Resposabilii 
comisiilor 

metodice si 
CEAC 

- 

Valorificarea 
asistentelor  și 

interasistentelor 
realizate în 
Consiliul de 

Administrație 

Ameliorarea / 
eliminarea 
punctelor 

slabe 

Rapoarte 
prezentate în 

Consilul 
Profesoral si 
Consiliul de 

Administratie 
pentru toti 
profesorii 
asistati 

semestrial Responsabil 
CEAC 

Director 
 

- 

Asigurarea  
consilierii 
cadrelor 

didactice si a 
feedbak-ului 

necesar stabilirii 
actiunilor pentru 

asigurarea 
egalitatii de 

sanse tuturor 
cadrelor 
didactice 

Cresterea 
calitatii 

activitatii 
didactice 

Analiza 
individuala a 
fiecarei lectii 
asistate, cu 
evidentierea 
punctelor tari 
si a punctelor 

slabe 

permanent Director 
Sefii de 
catedra 

 

CEAC  
- 

 
 
ŢINTA 2: Asigurarea sanselor egale la educatie si formare profesionala pentru elevii din 
mediul urban si rural si cresterea procentului de absorbtie a absolventilor pe piata 
muncii. 
PRIORITATEA 2: Adaptarea retelei scolare si a ofertei de formare profesională iniţiala la 
cerintele pietei muncii si a optiunilor elevilor; 
OBIECTIV: -  Adaptarea ofertei scolare a unitatii de invatamant la cerintele pietei muncii, la 
nevoile elevilor si compatibilizarea optiunilor  
acestora  cu aceste  cerinte, pentru realizarea unui plan de scolarizare obiectiv si eficient; 
CONTEXT:Activităţile de orientare şcolară şi profesională organizate în şcoli au scos în 
evidenţă o slabă cunoaştere de către elevi şi părinţi a meseriilor căutate pe piaţa muncii. 
Orientarea şcolară se face aleatoriu, mai mult ţinând cont deexperienţa anterioară a părinţilor 
şi fără a porni de la capacităţile şi interesele elevilor corelate cu evoluţia pieţiimuncii. 
 
 
 
 
 



 66

 
1. ADAPTAREA OFERTEI SCOLARE A UNITATII DE INVATAMANT LA CERINTELE PIETEI MUNCII 

Actiuni propuse Rezultate 
asteptate 

 

Indicatori 
de 

performant
a 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finantare/ 

cost 

Implementarea unei 
proceduri aplicabile  

scoala si satele 
limitrofe de 

identificare a 
cerintelor de pe 

piata muncii 

-Cresterea 
procentului 
de absolventi 
care isi 
gasesc un 
loc de 
munca in 
domeniul de 
calificarea 
absolvit 
-Prezentarea 
ofertei  de 
angajare 

Teste 
aplicate 

pentru elevii 
claselor 

terminale 
Intaliniri ale 
elevilor cu 

reprezentati 
ai 

universitatil
or si 

reprezentati 
ai agentilor 
economici 

Iunie  
2020 

Director 
Consilier scolar 

Diriginti 
 
 

AJOFM 
ISJ Iasi 
Unitati 
scolare 
ONG-uri 
Agenti 

economici 
Universitati 

Din 
finantarea 
de baza 
100lei 

Armonizarea 
competenţelor 

dobândite de elevi 
cu cerinţele 

Uniunii Europene- 
lectii, vizita la 

agentii economici. 

Dezvoltarea 
sistemului 
partenerial 

pentru 
evaluarea 

competentel
or specifice 
calificarilor 
din oferta 
scolara 

Standarde 
de 

pregătire 
profesională 

şi 
CDL-uri 

armonizate 
cu cerinţele 

UE 
 
 

Permanent 
 

Director 
Resposabilul 

ariei curriculare 
Tehnologii” 
Comisia de 
orientare 
scolara si 

profesionala 

Agenti 
economici 

ISJ Iasi 

- 

Analiza optiunilor 
elevilor absolventi 
ai claselor a VIII-a 
si popularizarea 

planului de 
scolarizare prin 

:lnsarea oficiala a 
ofertei 

educationale; 
organizarea actiunii 

“Porti 
deschise”;prezentar

ea ofereti 
educationale in 

scolile gimnaziale, 
publicate in mass-

media 

-Înscrierea 
100% a 
elevilor 

motivaţi de a 
învaţa în 
şcoala 
nostră  

 
-Colaborare 
cu şcolile din 
localitate si 
din zonele 
limitrofe 

Chestionare  
aplicate 
elevilor 

claselor a 
VIII-a 

Pliante, 
postere , 
expozitii 

Dec. 
2019 

Comisia de 
orientare 
scolara si 

profesionala 
 
 

Director 
Consiliul de 
administratie 

Diriginti 

Agenti 
economici 

AJOFM 
 

Din 
finantarea 
de baza 
200lei 

 
ŢINTA 3: Participarea personalului didactic , didactic auxiliar, administrativ,nedidactic si 
de conducere la programe de formare.  
 
PRIORITATEA 3: Cresterea participării la programe de formare profesională a cadrelor 
didactice pentru pregătirea elevilor în concordantă cu  
abilitătile şi competenţele cerute pe piata muncii. 
OBIECTIVE: 

1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice  si a personalului de conducere 
prin activitati de formare continua si perfectionare profesională 



 67

2. Participarea la activitati de formare continua a personalului didactic auxiliar, 
adminstrativ si nedidactic. 

CONTEXT: Din analiza mediului intern se constată că un număr ridicat de cadre didactice 
folosesc în activitatea de predare –învăţare metode tradiţionale care nu conduc la formarea de 
competenţe la elevi. Învăţarea se bazează mai mult pe acumulare de informaţii, pe care elevul 
nu ştie cum să le folosescă şi ca urmare eficienţa învăţării este scăzută. Profesorii nu folosesc 
metode didactice centrate pe elev, pe formare de competenţe, metode activ participative, care 
s-au dovedit a fi cele mai eficiente în activitatea de învăţare şi educare.Nu toţi profesorii 
cunosc şi aplică metodele didactice care să conducă la formarea competenţelor cheie la elevi. 
Personalul auxiliar şi nedidactic îşi vor îmbunătăţi competenţele profesionale necesare 
desfaşurării unei activităţi profesionale de calitate.  
 
 

1. DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE  SI PERSONALULUI DE CONDUCERE 
PRIN ACTIVITATI DE FORMARE CONTNUA SI PERFECTIONARE PROFESIONALA 

Actiuni propuse Rezultate 
asteptate 

 

Indicatori de 
performanta 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finantare/cost 

Perfectionare prin 
obtinerea 
examenului de 
definitivat si grade 
didactice 

Cadre 
didactice cu 
definitive si 
grade 
didactice 

Participarea  
cadrelor 
didactice  la 
examenul de 
definitivat  si 
grade 
didactice 

An scolar 
2019-
2020 

Director 
 

ISJ Iasi - 

Activitati metodice in 
cadrul catedrelor pe 
discipline 
 

90% din 
personalul  
didactic să 
participe la 
activități de 
formare 
continuă 
organizate la 
nivelul şcoliii 
, CCD/alți 
furnizori 
autorizați  
 

Participarea 
la cel putin 2 
cursuri de 
formare 

An scolar 
2019-
2020 

Director 
Resposabiliul 
cu formarea 
continua 

CCD Iasi 
Universitati 
Unitati 
scolare 
Furnizori 
autorizati 

 Finantare de 
baza /2500lei 

Formarea continua 
cu tema: “Rolul 
profesorului in 
orientarea scolara si 
profesionala a 
elevului” 

10 profesori 
vor dobandi 
noi 
competente 
in consilierea 
si orientarea 
profesionala 

Participarea a 
10 cadre 
didactice la 
cursuri de 
formare si 
diseminarea 
rezultatelor  

An scolar 
2019 -
2020 

Responsabil 
formare 
continua 

ISJ Iasi 
CCD Iasi 
Furnizori 
de formare 

- 

Participarea 
personalului de 
conducere la 
activitati de formare 
continua  
 
 
 
Participarea cadrelor 
didactice la cursuri  

Formarea 
personalului 
de 
condurece  
 
 
 
Formarea   a 
2 cadre 
didactice  

Participarea 
personalului 
de conducere 
la programe 
de formare 
 
Participare a 
2 cadre 
didactice la 
cursuri de 
formare 

An scolar 
2019 -
2020 
 
 
 
An scolar 
2019 -
2020 

Director 
 
Responsabil 
cu formarea 
continua 
 
 
Director 
Responsabil 
formarea 
continua 
 
 

CCD iasi 
ISJ Iasi 
Furnizori 
de formare 
autorizati 
 
Furnizori 
de formare 

Finantarea de 
baza / 1000 lei 
 
 
 
Finantarea de 
baza / 1500 lei 
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2. PARTICIPAREA LA ACTIVITATI DE FORMARE CONTINUA A PESONALULUI DIDACTIC AUXILIAR, 

ADMINISTRATIV SI NEDIDACTIC 
Actiuni propuse Rezultate 

asteptate 
 

Indicatori de 
performanta 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finantare/cost 

Participarea la stagii 
de formare continua 
, programe 
acreditate a 
personalului didactic 
auxiliar,administrativ 
si nedidactic 

2 persoane 
vor dobandi 
noi 
competente 
in domeniile 
lor de 
activitate  

Pregatirea 
personalului 
didactic 
auxiliar 
administrativ 
si nedidactic 
prin 
programe de 
formare 

An scolar 
2019-
2020 

Director 
 

Agentii de 
formare 
autorizate, 
CCD Iasi 

Finatarea de 
baza / 1500 lei 

 
ŢINTA 4: Crearea imaginii unei institutii credibile, dinamice si coerente, in conditiile asigurarii 
calitatii si transparentei in educatie. 
PRIORITATEA 4: Promovarea imaginii unităţii şcolare. 
OBIECTIVE: 

1. Eficientizarea sistemului den comunicare internă şi externă unităţii de 
învăţământ. 

2. Mediatizarea activităţilor organizaţionale, crescând vizibilitatea şi credibilitatea 
instituţională şi a reprezentanţilor acesteia. 

CONTEXT: În conditiile integrării în Uniunea Europeană şcoala trebuie să contribuie la 
dezvoltarea unei culture organizaţionale, să-şi creeze o imagine credibilă şi dinamică. 
 
 
 

1. EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ A UNITĂȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Acțiuni 
propuse 

Rezultate 
asteptate 

 

Indicatori de 
performanță 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finanțare/ 

cost 
Reactualizarea 
paginii WEB 

Utilizarea 
paginii 
WEB 

Numar foarte 
mare de 
vizitatori 

Octombrie 
2019 

Responsabil 
site 

Responsabil 
de imagine 

Din finantarea 
de baza 

Reactualizarea 
afișelor din 
incinta scolii  

Accesul la 
informatii a 
tuturor 
celor 
interesati 

Avizierele 
cuprind 
informatii 
actualizate 

Permanent 
 

Director 
 
Responsabilii 
de comisii  

Servicul 
secretariat 
 
 

Din finantarea 
de baza / 500 
lei 

Promovarea 
ofertei scolare 

Cresterea 
numarului 
de elevi 
proveniti 
din 
localitate 

Realizarea 
planului de 
scolarizare 

Conform 
graficelor 

Responsabil 
imagine 
Responsabil  
cu orientarea 
scolară 

Școlile din 
comuna 

- 

Sedinte si 
lectorate cu 
parintii 

Implicarea 
parintilor in 
formarea 
elevilor 

80 % dintre 
parinti 
participa la 
sedinte si 
lectorate 

 
Conform 
graficelor 

Consilierul 
educativ 
 
Responsabil 
diriginti 

Director 
diriginti 

- 
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2. MEDIATIZAREA ACTIVITĂŢILOR ORGANIZAŢIONALE 
Actiuni 

propuse 
Rezultate 
asteptate 

 

Indicatori de 
performanta 

Termene Responsabil
i 

Parteneri Sursa de 
finantare/cost 

Organizarea 
de 
evenimente 
pentru 
promovarea 
imaginii 
institutiei 

Cresterea 
vizibilitatii si 
credibilitatii 
institutionale si a 
reprezentantilor 
acestei 
 

Cel putin 2 
activitati vor 
fi mediatizate 
în presa 

Conform 
planificării 

Director 
Consilier 
educativ 
Responsabil 
imagine 

Elevi 
Părinti 
Profesori 
Comunitatea 
locala 

Din fonduri 
extrabugetare 
(autofinantare-
prestari 
servicii) 

Colaborarea 
cu 
comunitatea 
locală si 
judeteană 

Cresterea 
vizibilitatii si 
credibilitatii 
institutionale si a 
reprezentantilor 
acesteia 

Cel putin 3 
activitati in 
parteneriat 
cu 
comunitatea 
locala 

Permanent 
 

Director 
Consilier 
educative 
Responsabil 
imagine 

Elevi 
Parinti 
Profesori 
Comunitatea 
locala 

- 

Promovarea 
elementelor 
de identitate 
si cultură 
specifice 

Editarea de 
brosuri,realizarea 
revisteti scolii, 
pliante 

Site-ul scolii 
Pagina 
facebook 
Brosuri, 
pliante de 
promovare 

Permanent 
 

Consilierul 
educative 
Responsabil 
imagine 
 

Profesorii 
Elevii 
Parintii 
Agentii 
economici 

Finantarea de 
baza 

 
ŢINTA 5: Elaborarea unor suporturi informationale necesare diriginţilor în activitatea de 
consiliere şi orientare.  
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare si informare privind cariera. 
OBIECTIVE: -      Sprijinirea elevilor in depasirea problemelor specifice varstei. 

- Promovarea sanatatii si a starii de bine; 
- Dezvoltarea personala a elevului; 
- Sprijinirea elevilor in luarea deciziei privind cariera. 

CONTEXT: Sporirea gradului de calificare a fortei de muncă duce la sporirea şansei de a găsi 
un loc de muncă în domeniul de pregătire. Şcoala trebuie să acţioneze promt pentru a contura 
aspiraţiile elevilor în vederea adăptării la piaţa muncii şi la schimbările sociale care survin. 
 

Actiuni 
propuse 

Rezultate 
asteptate 

 

Indicatori de 
performanta 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finantare/cost 

Alcatuirea unor 
suporturi 
informationale 
necesare 
dirigintilor in 
activitatea de 
consiliere si 
orientare 

Alcatuirea de 
brosuri care 
sa vina în 
sprijinul 
elevilor, 
parinților, 
dirigintilor 

Materialele 
intocmite 
necesare in 
desfăsurarea 
activitatii 

Iunie 2020 Consilierul 
educativ 
Responsabil 
diriginti 

AJOFM 
 

Surse 
extrabugetare 

Participarea 
dirigintilor la 
cursuri de 
formare 

Dezvoltarea 
abilitatilor de 
consiliere si 
orientare a 
dirigintilor 

Diseminarea 
rezultatelor in 
urma 
desfasurarii 
cursurilor 

Permanent 
 

Consilierul 
educativ 
Responsabil 
comisia 
dirigintilor 

ISJ Iasi 
CCD Iasi 

 
 

Colectarea 
informatiilor 
privind insertia 
socio-
profesionala a 

Informatii 
actualizate 
privind 
insertia si 
mobilitatea 

Raport privind 
insertia socio-
profesionala 

Anual 
 

Dirigintii 
Membrii CEAC 
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absolventilor 
scolii si 
intocmirea de 
rapoarte 

profesionala 
a 
absolventilor 

 
 
ŢINTA 6: Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţilor instructiv- 
educative 
PRIORITATE: Asigurarea unui proces instructiv – educativ la nivel European prin 
desfăşurarea activităţilor didactice in cabinete , laboratoare si atelierele scoala. 
OBIECTIV: Modernizarea  infrastructurii şi dotarea atelierelor, cabinetelor şi  laboratoarelor cu 
echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice la standarde 
europene. 
CONTEXT: Infrastructura corpului B precum si a atelierelor scoala nu corespunde integral 
standardelor actuale ale societăţii româneşti, aliniate la cele europene, iar echipamentele 
existente sunt afectate de uzura fizică şi morală, unele nemaifiind decât obiecte de muzeu. 
Pentru un  învăţământ de calitate, este nevoie,  de o dotare tehnică corespunzătoare, care să 
răspundă nevoilor societăţii moderne, de tip European. 
 
 
 
 

Actiuni 
propuse 

Rezultate 
asteptate 

 

Indicatori de 
performanta 

Termene Responsabili Parteneri Sursa de 
finantare/cost 

 Dotarea 
atelierelor de 
instruire 
practică pentru 
domeniile de 
bază ale şcolii: 
mecanică 

Atelier şcoală  : 
mecanic, 
sudura, 
lacatuserie 
generala 

Atingerea 
standardelor 

In functie 
de alocarea 
fondurilor 

Director 
 

Primaria 
ISJ 

Din finantarea 
de bază 
(bunuri si 
servicii-mijloace 
fixe) 
 

Modernizarea 
cabinetelor 
prin 
completarea 
necesarului de 
materiale 
didactice 

Cabinete 
dotate 
corespunzator 

Atingerea 
standardelor 

Permanent 
 

Sefii de 
catedra 

Agenti 
economici 

Din finantarea 
de bază 
(pe 
componente- 
2500lei) 

Atragerea 
unor donaţii şi 
sponsorizări 

Îmbunătăţirea 
bazei didactico 
material a 
şcolii. 

 Iunie 2020 Director  Agenti 
economici 

Agenti 
economici 
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III.2 Plan managerial 
 

Obiectivele şi ţintele şcolii 
   

  PREVIZIUNE 2018-2023  
 

PRIORITATEA 1: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO- MATERIALE A ȘCOLII 
Obiectiv: Reabilitarea și dotarea cu echipamente didactice moderne în concordanță cu cerințele calificărilor în vigoare 
 
Ținta: Dotarea școlii cu echipamente didactice la standarde europene până în anul 2023, prin creșterea dotărilor IT cu 10%pe an. 
 
Indicator: Creștere cu 10% anual, a bugetului alocat pentru realizarea obiectivului comparativ cu anul 2018-2019 
 
Acțiuni pentru 
atingerea 
obiectivului: 

Rezultate așteptate: Data până la 
care vor fi 
finalizate:  

Persoana 
/persoane 
responsabile: 

Parteneri: 
 

Cost în lei 

 

Sursa de 
finanţare: 

Achiziționarea de 10 
softuri educaționale 

Accesul la învățarea prin 
experiment Learning by-doing 

2019 -2023 Director, Şefii 
catedrelor 
tehnice şi 
informatică, 
contabilitatea 

 
MEN 

 
12000 

MEN 
(finanțare de 
baza ) 

Atragerea de surse 
extrabugetare în 
scopul achiziţionării 
de echipamente 
didactice. 

Derularea de programe de 
învățare pentru asigurarea 
logisticii din spatiile 
multifuncționale, a sălilor de 
demonstrație necesare 
derulării orelor de specialitate 
/modulelor cuprinse in 
planurile de învățământ. 
(videoproiector, laptop, tabla 
magnetica) 

 
2019-2023 
 

Contabilitatea + 
Consiliul de 
administraţie, 
Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor 

Sponsori 
Comitetul de 
părinți 

 
10000 

Sponsorizări,  

Externalizarea 
activității de pregătire 
practică prin stagii 
efectuate la un agent 

Înființarea de ateliere școala 
în locațiile  agenților 
economici parteneri ai 
organizației. 

 
2019-2023 

Conducere, 
catedra tehnică 

Partenerii de 
practică 
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economic 
Amenajarea  
terenului 
de sport al scolii 

 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
desfăşurare a orelor de 
educaţie fizică şi alte 
competiţii 

 
2019-2023 

Conducere, 
Contabilitate, 
Administraţie 

 
Primăria 

 
10000 

 
Buget local 
 

 
 
 
PRIORITATEA 2: EFICIEMTIZAREA RELAȚIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ȘI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE 
 
Obiectiv: Dezvoltarea de parteneriate sociale active cu alte unități școlare , autoritățile publice locale si parteneri sociale (agenți economici) 
 
Ținta: Dezvoltarea unei rețele de parteneriat educațional la nivel județean, cu minim 2 parteneri/ an 
 
Indicator: Creștere cu 10% a numărului de parteneriate față de anul școlar 2018-2019 
 
Acțiuni pentru 
atingerea obiectivului: 

Rezultate așteptate: Data până la 
care vor fi 
finalizate:  

Persoana 
/persoane 
responsabile: 

Parteneri: 
 

Cost în lei 

 

Sursa de 
finanţare: 

Înfiinţarea şi 
dezvoltarea unei reţele 
de parteneriat 
educaţional la nivel 
judeţean 

O retea cu minim 30 
de parteneri sociali 

 
2019-2023 

Coordonator de 
proiecte şi 
programe 
educative şi 
directorul adjunct 

AJOFM, Camera de 
Comerţ, Centrul 
Judeţean pentru 
Asistenţă 
Psihopedagogică, 
Poliţia, Jandarmeria, 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor 

 
4000 

 
Fonduri proprii 
şi sponsorizări 

Realizarea unor 
parteneriate sociale 
pentru formarea şi 
perfecţionarea continuă 
a cadrelor didactice 

Dezvoltarea 
profesionala 
continua a cadrelor 
diadctice ( cresterea 
cu 50% a numarului 
de cadre didactice 
din mumarul total de 

 
2019-2023 

 
Director 

 
CCD Iași 

 
15000 

 
Fonduri 
proprii 
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cadre didactice care 
participa la 
programe de 
formare )  

Încheierea de acorduri 
de parteneriat cu 
angajatorii pentru 
calificările prioritare, 
privind asigurarea 
pregătirii practice şi 
angajării absolvenţilor. 

A 
Încheierea a minim 5 
acorduri de 
parteneriat cu agenţi 
economici  

 
2019-2023 

 
Şefii de catedră  

   

 
 
 
PRIORITATEA 3: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ȚI FORMĂRII CONTINUE  PROFESIONALE ȘI ŞI DEZVOLTAREA UNUI 
ÎNVĂȚĂMÂNT INCLUZIV LA NIVEL DE ORGANIZAȚIE 
 
Obiectiv: Îmbunătățirea nivelului de pregătire a elevilor , creșterea performanțelor și reducerea absenteismului 
 
Ținta: Creșterea numărului de cadre didactice care folosesc metode adecvate stilului individual de învățare , cu minim 15 cadre 
didactice/an școlar 
Indicator: Până în 2023, 95% din cadrele didactice să folosească metode adecvate stilului individual de învățare (învățare centrată pe elev) 
 
Acțiuni pentru 
atingerea obiectivului: 

Rezultate așteptate: Data până la 
care vor fi 
finalizate:  

Persoana /persoane 
responsabile: 

Parteneri: 
 

Cost în lei 

 

Sursa de 
finanţare: 

Participare la programe 
de formare continuă 
pentru utilizarea 
metodelor de învăţare 
centrată pe elev şi a 
instrumentelor moderne 
de evaluare. 

Participarea a cel 
puţin 90% din cadrele 
didactice ale şcolii la 
programele de 
formare. 

 
2019-2023 

Formatori 
Directori 
Comisia de dezvoltare 
profesională şi formare 
continuă 

 
CCD Iași 

 
15000 

Finanțarea 
de bază 
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Întocmirea C.D.S. 
/C.D.L.-urilor 

 
Programe ale C.D.L.-
urilor, axate pe 
nevoile si aspiratiile 
elevilor 

 
2019 - 2023 

 
Director, şefii de 
catedră 

 
Agenţi 
economici 

 
600 

 
Venituri 

 
 
PRIORITATEA 4: ARMONIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN UNITATEA ȘCOLARĂ CU PIAȚA MUNCII 
 
Obiectiv: Corelarea ofertei școlare cu cererea existentă pe piața muncii prin creșterea eficienței și a competitivității calificărilor de nivel 3 pe 
pieţele muncii şi dobândirea de noi abilităţi profesionale. 
 
Ținta 1. Asigurarea factorilor necesari unei inserții socio-profesionale în raport cu cerințele pieței muncii pentru tinerii între 15 - 24 de ani cu 
90% până în anul 2023 
Ținta 2. Asigurarea continuării studiilor după învățământul obligatoriu cu cel puțin 90% din elevii școlarizați de unitatea de învățământ până 
în anul 2023 
 
Indicator: Creșterea cu 90% a numărului de elevi cuprinși în învățământul profesional ( nivel 3 ) care accesează studiile liceale, creşterea 
cu 70% a elevilor care accesează studiile postliceale şi universitare, în perioada 2019 – 2023 
 
Acțiuni pentru atingerea 
obiectivului: 

Rezultate așteptate: Data până la 
care vor fi 
finalizate:  

Persoana 
/persoane 
responsabile: 

Parteneri: 
 

Cost în 
lei 

 

Sursa de 
finanţare: 

Chestionarea agenților 
economici privind cererea 
calificărilor necesare pe 
piața muncii si prospectarea 
pieței 

Număr de chestionare relevante 
privind cererea calificărilor - peste 
15 de agenți economici 
chestionați la nivel local si 
județean 

 
anual 

Director 
 CEAC 
Consilierul 
educativ 

 
Agenţi 
economici 

 
200 

 
Fonduri 
proprii 

Corelarea planului de 
școlarizare cu necesarul 
calificărilor pe piața muncii 

Informații pertinente privitoare la 
calificările cerute pe piața muncii 
de la AJOFM.- situații statistice cu 
cele mai căutate meserii de pe 
piața muncii. ) 

 
anual 

Director Director 
adjunct CEAC 
Consilierul 
educativ 

 
Agenţi 
economici 

 
500 

 
Fonduri 
proprii 

Informarea elevilor cu privire Realizarea studiilor de caz în  Consilierul AJOFM,  Surse 
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la condiţiile cerute de agenţii 
economici pt. ocuparea 
locurilor de muncă. 

rândul elevilor din clasele 
terminale, privind viziunea asupra 
muncii in proporție de 90% din 
numărul de absolvenți. 

anual educativ şi 
cadrele didactice 

Agenţi 
economici 

300 extrabugetare 

Monitorizarea situaţiei 
absolvenţilor, a traseului 
educational si a insertiei 
socio- profesionale pe piata 
muncii. 

55% din absolvenţi să fie integraţi 
pe piaţa muncii. 
80 % din numarul total de 
absolventi sa participe la 
aplicarea sondajului de opinie 
pentru definirea traseului 
educational si a insertiei socio-
profesionale pe piata muncii) 

 
2019-2025 

Director Director 
adjunct CEAC 
Consilierul 
educativ 
secretariat 

AJOFM, 
Agenţi 
economici 

 
1600 

Fonduri 
proprii 
Sponsorizări 

 
 
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 
 
Obiectiv: Realizarea unei dezvoltări personale a elevilor în concordanță cu standardele de pregătire profesională specifice 
 
Ținta: Creșterea procentului de promovabilitate cu 10 % anual la examenul național de evaluare si cu 15% a numărului de elevi care obțin 
rezultate foarte bune ( premii si mențiuni) la olimpiadele si concursurile județene si naționale. 
 
Indicator:  Creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat mențiuni la olimpiadele și concursurile județene și 
naționale  
 
Acțiuni pentru atingerea 
obiectivului: 

Rezultate așteptate: Data până la 
care vor fi 
finalizate:  

Persoana 
/persoane 
responsabile: 

Parteneri: 
 

Cost în 
lei 

 

Sursa de 
finanţare: 

Implementarea unui plan 
remedial permanent pentru 
pregătirea examenului de 
evaluare nationala in 
perioada 2019-2020 

Creșterea procentului de 
promovabilitate la examenul 
de evaluare nationala si 
examenul de competente in 
2020 la 65% din numărul de 
elevi care susțin examenul 

 
anual 

Şefii catedrelor de 
matematica, limba 
si literatura 
romana, instruire 
practica 
Director  

 
ISJ  

 
1000 

 
Venituri 
proprii 

Consilierea elevilor si a Creșterea numărului de elevi  
2018-2023 

Director   
2000 
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părinților pentru a înțelege 
importanta examenului de 
evaluare nationala si de 
competente 

care participa la consiliere la 
90% din numărul total de 
elevi din anii terminali 
Creșterea numărului de 
părinți care participa la 
consiliere pe tema 
examenului de bacalaureat la 
50% din totalul părinților care 
au copii in anii terminali. 

Consilierul 
educativ , Diriginti 

 
Venituri 
proprii 

Organizarea de lectorate cu 
părinții pentru prezentarea 
importanței susținerii si 
promovării examenelor de 
absolvire. 

Implicarea mai activă a 
părinților în pregătirea elevilor 
pentru examenul de evaluare 
nationala  - 75% din numărul 
total de părinți monitorizează 
activitatea de pregătire pentru 
examenul de competente al 
copiilor lor. 

 
2019-2023 

Director 
Consilierul 
educativ Diriginţi 

  
2000 

 
Venituri 
proprii 

Aplicarea metodelor 
individualizate de învățare 
pentru elevii capabili de 
performanță în vederea 
pregătirii acestora pentru 
concursurile si olimpiadele 
școlare. 

Creșterea numărului de 
cercuri care funcționează în 
unitatea de învățământ cu 
15% față de numărul existent 
in prezent. 

 
2019-2023 

Director  
Director adjunct 
Şefi arie 
curriculară 
 Cadrele didactice 

Consiliul 
reprezentati
v al 
părinţilor  
Consiliul 
elevilor  
Agenți 
economici 
Instituții de 
învățământ 

 
2500 

Fonduri 
proprii şi 
sponsorizări 

 
 
PRIORITATEA 6: DEZVOLTAREA INSTRUIRII NONFORMALE PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE  
 
Obiectiv: Participarea organizației la proiecte educaționale dezvoltate la nivelul școlii, al comunității locale, la nivel național și european . 
Îmbunătățirea calității educației oferite prin implementarea dimensiunii europene în domeniul educației și formării profesionale 
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Ținta 1: Creșterea numărului de proiecte educaționale cu cel puțin 1 proiect pe an școlar și a numărului de elevi și profesori participanți la 
proiecte cu 10% pe an, față de anul școlar 2018-2019 
 
Ținta 2: Accesarea fondurilor europene pentru implementarea proiectelor (Erasmus+, POCU, etc)  în fiecare an școlar. 
 
Acțiuni pentru 
atingerea 
obiectivului: 

Rezultate așteptate: Data până la 
care vor fi 
finalizate:  

Persoana 
/persoane 
responsabile: 

Parteneri: 
 

Cost în lei 

 

Sursa de 
finanţare: 

Realizarea unor 
reţele de parteneriat 
educaţional la nivel 
local, national si 
european prin 
implementarea de noi 
proiecte educative 
pentru elevi 

O reţea cu minim 10 
parteneri sociali 

 
2019-2023 

Coordonatorul de 
proiecte şi 
programe 
educative şi 
directorul  
Expertii pe termen 
scurt din 
proiectele deja in 
derulare 

AJOFM, Camera 
de Comerţ, 
Centrul Judeţean 
pentru Asistenţă 
Psihopedagogică, 
Poliţia, 
Jandarmeria, 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor 

 
5000 

Consiliul Local 
(finanțare 
complementară) 

Dezvoltarea de 
minim 2 proiecte cu 
finanțare europeana 

Îmbunătăţirea calităţii 
şi implementarea 
dimensiunii europene 
în domeniul educaţiei 

 
2019-2023 

Comisia pentru 
proiecte europene 

 
Școli din UE 

Conform 
bugetelor 
proiectelor 

 

Finanțare 
europeana 

 
 
PRIORITATEA 7: PARTICIPAREA ELEVILOR LA LUAREA DECIZIILOR PENTRU BUNA GUVERNARE ÎN ȘCOALĂ, CONSILIEREA ŞI 
ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR 
 
Obiectiv: Implicarea a minimum 10 elevi și de părinți la luarea deciziilor la nivel de organizație până în 2023. 
 
Ținta: Creșterea la 40%din numărul total de elevi a celor care  participă la luarea deciziilor în școală în perioada 2019-2023 
 
Acțiuni pentru atingerea 
obiectivului: 

Rezultate așteptate: Data până la 
care vor fi 
finalizate:  

Persoana 
/persoane 
responsabile: 

Parteneri: 
 

Cost în lei 

 

Sursa de 
finanţare: 

Consultarea biroului al Creșterea implicării      
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Consiliului Şcolar al Elevilor 
în luarea de decizii ale şcolii, 
participarea delegatului 
elevilor la sedintele 
Consiliului de Administraţie, 
Comisia de Evaluare 
Asigurare a Calităţii. 

elevilor la buna 
guvernare în scoala 
(cresterea cu 10 % faţă 
de anul şcolar 2018-
2019) 

 
Anual  

Directorul,  
Consilierul 
educativ 

Profesorii 
 
Diriginţi  

 
100 

Venituri 
proprii 

Diseminarea activităților 
educative extraşcolare şi din 
derularea proiectelor în 
prezenta părinţilor şi a 
partenerilor sociali. 

Creşterea la 20% din 
numărul total de părinţi 
a celor care participa la 
activitățile de 
diseminare a 
activităților educative 
desfășurate la nivel de 
organizatie. 

 
Anual  

Directorul,  
Consilierul 
educativ 

 
Profesorii 
diriginţi 

 
100 

Venituri 
proprii 

Organizarea de activitati 
extrascolare la care sa 
participe si parintii elevilor. 

Cunoasterea de catre 
parinti a preocupărilor 
copiilor lor (cresterea la 
70% din numarul total 
de părinti a celor care 
participa la activitatile 
extrascolare ale 
elevilor ) 

 
2019-2023 

Director  
Director 
Consilierul 
educativ Consiliul 
reprezentativ al 
parintilor 

 
Profesorii 
diriginţi 

 
2000 

Venituri 
Proprii 
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 PARTEA A IV-A. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 

IV.1. Consultare 
 

Actiuni in vederea elaborarii PAS : 
 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: 
- chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, 

autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; 
- discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 
- interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. 
Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional prin PRAI. 
4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 
5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare: 
- personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră); 
- elevilor (în cadrul Consiliului elevilor); 
- părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii); 
- partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, 

reformularea priorităţilor 
7. Elaborarea planului operaţional 
 
Surse de informatii : 
1. Documente de proiectare a activităţii şcolii: 
- documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului 
reprezentativ al părinţilor; 
- documente care atestă parteneriatele şcolii; 
- oferta de şcolarizare. 
2. Documente de analiză a activităţii şcolii: 
- rapoarte ale catedrelor; 
- rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 
- rapoarte ale echipei manageriale; 
- rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, contabilitate, 

bibliotecă. 
3. Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 
4. Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, 

Regiunea Nord - Est; 
5. Chestionare, discuţii, interviuri; 
6. Rapoarte scrise ale ISJ Iasi,  MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 
IV.2.  Monitorizare si evaluare 

 
Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de către întregul personal al 

şcolii. 
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin: 
1. Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
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2. Includrea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, 
ale Consiliului profesoral, ale Comisiilor metodice; 

3. Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 
Administraţie; 

4. Revizuire periodică şi corecţii. 
 

Nr. crt. Acțiunea Termen 

1. 
 Intensificarea actiunilor de popularizare a școlii, 

in vederea asigurarii planului de școlarizare 
Permanent  

2. 
 Elaborarea unui mecanism de adaptare a 

curriculum – ului la competențele specifice solicitate 
de angajatorii locali  

 sept a fiecarui an 

3. 

 Indentificarea agentilor economici pentru a asigura 
formarea profesională conform ofertei școlare; 
 Antrenarea agentilor economici in 

realizarea/actualizarea curriculum – ului conform 
cerintelor acestora 

 sept. a fiecarui an 
 

4. 

 Identificarea si dezvoltarea resurselor 
umane/materiale spatii si dotari specifice la nivelul 
unității școlare 

 Consilierea tinerilor privind cariera, asigurarea 
   nivelului 3 de calificare 
 Consilierea elevilor/părinților pe perioada formarii 
profesionale privind cererea si tendinta inregistrata pe 
piata fortei de muncă 
 

permanent 

5. 
 Constituirea datelor, completarea lor și asigurarea 

accesului la oferta educaționala a școlii 
permanent 
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Anexa 1.  
Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ 

 
Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de 

rezidenţă 
  Număr de elevi/Anul şcolar 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Total populaţie şcolară, din care: 442 440 433 431 
  

 

     -pe sexe 
masculin 236 216 216 218 

  
 

                                                       
feminin 

206 224 217 213 
  

 

  -după mediul de 
rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea 
unde este situată şcoala 

300 301 320 279 
  

 

Total din alte localităţi 142 139 148 152 
  

 

Total din urban 0 0 0 0 
  

 

Total din  rural 442 440 433 431 
  

 

total în învăţământul preşcolar, din care: 57 51 54 52 
  

 

    -pe sexe 
masculin 33 25 31 25 

  
 

                                                       
feminin 

24 26 23 27 
  

 

  -după mediul de 
rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde 
este situată şcoala 

57 51 54 50 
  

 

Total din alte localităţi 0 0 0 2 
  

 

Total din urban 0 0 0 0 
  

 

Total din  rural 57 51 54 52 
  

 

total în învăţământul primar, din care: 119 119 115 104 
  

 

    -pe sexe 
masculin 56 57 55 53 

  
 

                                             
feminin 

63 62 60 51 
  

 

  -după mediul de 
rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde 
este situată şcoala 

119 119 115 104 
  

 

Total din alte localităţi 0 0 10 10 
  

 

Total din urban 0 0 0 0 
  

 

Total din  rural 119 119 115 104 
  

 

total în învăţământul gimnazial, din care: 125 122 123 130 
  

 

    -pe sexe 
masculin 58 57 61 72 

  
 

                                                       
feminin 

67 65 62 58 
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  -după mediul de 
rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde 
este situată şcoala 

115 113 112 120 
  

 

Total din alte localităţi 10 9 11 10 
  

 

Total din urban 0 0 0 0 
  

 

Total din  rural 125 122 123 130 
  

 

total în cl. IX -XI, din care: 147 148 141 145 
  

 

    -pe sexe 
masculin 95 76 68 67 

  
 

                                                       
feminin 

52 72 72 78 
  

 

  -după mediul de 
rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde 
este situată şcoala 

15 18 14 5 
  

 

Total din alte localităţi 132 130 127 140 
  

 

Total din urban 0 0 0 0 
  

 

Total din  rural 147 148 141 145 
  

 
 

SURSA: datele statistice din școală 
 

 

Anexa 2 
 
 
 

Rata abandonului școlar la primar și gimnazial 

Criteriul  

                                                                                                  ANUL ŞCOLAR             
2015/2016 

 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Total 
primar si 
gimnaziu 

Primar Gimnaziu 
Total 

primar si 
gimnaziu 

Primar Gimnaziu 
Total 

primar si 
gimnaziu 

Primar Gimnaziu 
Total 

primar si 
gimnaziu 

Primar Gimnaziu 
Total 

primar si 
gimnaziu 

Primar Gimnaziu 

Total 
şcoală 

0 0 0 2 0 2 2 0 2 6 0 6 
   

masculin       
1 0 1 5 0 5 

   
feminin 0 

 
0 0 0 0 1 

 
1 1 0 1 

   
 urban*                
rural* 0 0 0 2 0 2 0 0 1 6 0 6 

   
* după mediul de rezidenţă al elevilor 
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Anexa 3   
Rata abandonului şcolar la învăţământul profesional 

 
 

Criteriul 
  ANUL ŞCOLAR 

2015/ 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 

Total şcoală 25 37 30 25 
 

 

masculin 11 16 13 12 
 

 
feminin 14 19 17 13 

 
 

 urban* 0 0 0 0 
 

 
rural* 25 37 30 25 

 
 

* după mediul de rezidenţă al elevilor  

 
 
Anexa 4   
 

Rata de promovabilitate la învăţământul profesional  
 

Clasa  Criteriul                           ANUL ŞCOLAR    

    2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

a IX-a 

Total şcoală 96 71 87 92  
 

masculin 95 76 95 96  
 

feminin 97 68 83 88  
 

 urban* 0 0 0 0  

rural* 96 71 87 92  

a X-a 

Total şcoală 58 75 71 84  

masculin 52 82 76 100  

feminin 65 67 68 72  

 urban* 0 0 0 0  

rural* 58 75 71 84  

a XI-a 

Total şcoală 72 73 68 62  

masculin 77 76 79 61  

feminin 67 67 50 62  

 urban* 0 0 0 0  

rural* 72 73 68 62  
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Anexa 5 
 

Rezultatele elevilor la examenul de competenţe profesionale 

Criteriul 

                      ANUL ŞCOLAR   

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 
C

O
M

P
E

T
E

N
Ţ

E
L

O
R

   
 P

R
O

F
E

SI
O

A
N

L
E

 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 16 19 26 21 
 

 

     -pe sexe 

masculin 10 13 19 8 
 

 

feminin 6 6 7 13 
 

 

urban 0 0 0 0 
 

 

rural 16 19 26 21 
 

 

Promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care : 12 10 15 20 
 

 

     -pe sexe 

masculin 7 7 10 7 
 

 

feminin 5 3 5 13 
 

 

urban 0 0 0 0 
 

 

rural 12 10 15 20 
 

 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi promovaţi, din care : 100% 100% 100% 95% 
 

 

     -pe sexe 

masculin 100% 100% 100% 87% 
 

 

feminin 100% 100% 100% 100% 
 

 

urban 0 0 0 0 
 

 

rural 100% 100% 100% 95% 
 

 

 
 

Anexa 6 
  Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018-2019 

 

Nivelul 
de 

calificare 

Domeniul de 
pregătire 

Calificarea Nr.absovenţi 
Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria afacere 
(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau ca 

producător 
agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi în 
evidenţele 

AJOFM  (dar 
care nu sunt 

angajaţi, nu au 
venituri şi se află 
în căutarea unui 
loc de muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare cu 
privire la alte 
situaţii, etc.) 

(niv.3) MECANICA Strungar 21 2 3 0 16 0 0 0 
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TOTAL 21` 2 3 0 16 0 0 0 
           
Sursa: evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor) 

 
 
 
Anexa 7 

 Harta parteneriatului în domeniul formării profesionale a elevilor 
 
 

Nr. 
crt 

UNITATEA ȘCOLARA PARTENERII ECONOMICI LA CARE S-A DESFĂȘURAT PRACTICA 

Denumirea școlii, 
adresa completa, tel, 

fax, e-mail 
Domeniul  

Domeniile 
pregatirii  
de baza 

2019-2020 

Clasa 

Nr. de 
clase 

pe 
fiecare 

calificare 

Calificarea 
profesională 

Denumirea agentilor 
economici la care se 
desfasoara practica 

Domeniul de activitate 
al agentului economic 

Date de contact privind agentul economic 

adresa; 
telefon;fax,e-mail 

Persoana de 
contact 

 ( numele si functia) 

0 1 2 3 5 6 4 7 8 9 10 
1 

Scoala profesionala  
Lungani Lungani sat 
Lungani județ IASI 
TEL/FAX 322955 

școala_lungani123456 

 tehnologic / 
prof 

mecanic IX 2 Strungar 
SC AGROMEC SA 

LUNGANI 
mecanica agricola 

com. Lungani, jud. 
Iasi, tel. 

0742150109 
ing. Buhu Marius 

2 

mecanic X 2 

Strungar 
SC AGROMEC SA 

LUNGANI 
mecanica agricola 

com. Lungani, jud. 
Iasi, tel. 

0742150109 
ing. Buhu Marius 

3 

mecanic XI 2 

Strungar 
SC AGROMEC SA 

LUNGANI 
mecanica agricola 

com. Lungani, jud. 
Iasi, tel. 

0742150109 
ing. Buhu Marius 

 
 
 
 
 
 
 
 


