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 ,,A educa înseamnă a-i face pe copii să-şi  însuşească prin 

experienţă un sistem de valori care să le dea posibilitatea să se 

integreze în mod inteligent şi în mod moral într-o lume în rapidă 

prefacere.” 

 

Robert Dottrens 
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Preambul  

 

 

 

Planul de Acţiune al Şcolii reprezintă pentru Liceul Tehnologic de 

Mecatronică şi Automatizări Iaşi un document de planificare strategică, 

un ansamblu de obiective, politici şi programe actuale şi de perspectivă, 

concepute pentru a îndeplini corespunzător misiunea şi scopurile 

declarate ale instituţiei. 

Acest document se constituie într-un element de referinţă, major, 

care direcţionează şi fundamentează toate deciziile viitoare ale şcolii, 

formulează viziunea, misiunea, obiectivele, strategiile şi tehnicile 

adoptate, defineşte mediul în care şcoala funcţionează ca şi serviciile pe 

care le poate aduce comunităţii. 

Liceul Tehnologic Mecatronică şi Automatizări apare pe harta 

învăţământului ieşean în anul 2013. 

Instituţia a rezultat prin contopirea a trei unităţi şcolare: Liceul 

Tehnologic “Nicolina”, Liceul Tehnologic “Dimitrie  Mangeron” şi Liceul 

Tehnologic “Ştefan Procopiu”.  

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări devine astfel 

primul şi cel mai mare liceu tehnologic din judeţ cu profil de automatizări 

şi mecatronică, oferind specializări recunoscute la nivel european şi 

căutate pe piaţa muncii: tehnician mecatronist şi tehnician în 

automatizări. Instituţia oferă şi specializări complementare în domeniile: 

mecanică, electromecanică, electric, electronică şi automatizări, 

producție media și transporturi. 
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Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări se 

diferențiază/remarcă la nivel de județ atât prin aria de cuprindere a 

activităților pe care le desfășoară cât și prin serviciile pe care le oferă. 

Strategia referitoare la aria de cuprinderea a activităților școlii se 

bazează pe ideea nesegmentării parcursului de formare. Acest aspect 

este considerat prioritar din punctul de vedere al promovării serviciilor 

oferite de Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări. 

În cadrul școlii, adulților și tinerilor, cu orice tip de abilități, li se 

oferă aceleași calificări, în același fel. 

Oferta educaţională promovată creează cadrul propice dezvoltării 

unui mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale 

înalte. 

Anticipăm că în perspectiva anilor 2025 respectiv 2028, evoluţia 

societăţii în întreg ansamblul său, deşi va avea ca ancore experienţa şi 

legislaţia actuală, va antrena puternic sistemul educaţional în schimbare.  

Prezentul proces de proiectare/planificare se raportează  la 

diagnozele şi prognozele comunitare făcute publice în perioada 2018-

2021.  

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări va forma 

absolvenţi în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la 

articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, 

capabili să se integreze activ în viaţa socială. 

Procesul de planificare strategică a activităţii organizaţiei 

presupune un produs flexibil, un produs contigentat, adaptat 

corespunzător la noile problematici ale învăţământului preuniversitar, 

armonizat cu experienţa acumulată. Acest principiu conjugat cu 

modificările apărute în ultimii ani în contextul educaţional naţional şi 
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local, dar și cel european au condus la necesitatea reconsiderării 

aspectelor prioritare pentru organizaţie şi pentru instituţie. 

Noutăţile care au intervenit la nivelul comunităţii şi, implicit, la cel al 

ariei de interes specific unităţii noastre, sunt numeroase şi impun 

schimbare atât la nivel organizaţional cât şi la nivel sistemic. 

Conţinuturile prezentului proiect sunt rezultatul unei munci de 

echipă şi valorifică generoase resurse de expertiză în promovarea 

învăţământului tehnic ieşean. Au fost colectate şi valorificate informaţii 

din toate domenile identificate, cu impact asupra activităţii viitoare a 

instituţiei, au avut loc consultări cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai 

serviciilor pe cale le poate oferi şcoala.  

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi 

promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, 

Planul de acţiune al şcolii, în actuala variantă, a luat în considerare o 

serie de factori esenţiali de care depind rezultatele finale ale 

demersurilor propuse: 

 Valorile personale ce caracterizează principalii responsabili 

implicaţi în elaborarea şi implementarea strategiei; 

 Oportunităţile şi contrângerile manifestate de mediul extern actual 

şi de perspectivă (în măsura în care pot fi prognozate); 

 Punctele tari şi punctele slabe ale organizaţiilor resursă şi ale 

partenerilor, oportunităţile şi factorii de risc care există sau pot să apară 

la acest nivel; 

 Expertiza acumulată pe parcursul celor 8 ani de către noua 

echipă/organizaţie; 

 Aşteptările exprimate de către beneficiarii direcţi şi cei indirecţi cu 

privire la serviciile oferite de şcoală precum şi la rezultatele acestora. 
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 Capacitatea formatorilor şi a educabililor de a răspunde 

provocărilor lansate din partea societăţii, de a deveni agenţi ai propriei 

formări care să-şi organizeze şi structureze singuri cunoaşterea, având 

formată judecata şi responsabilitatea de cetăţean activ într-o societate 

cognitivă, în continuă evoluție a tehnologiei informației și comunicațiilor. 

Aprobarea Planului de acţiune al Şcolii transformă documentul 

dintr-un proiect, într-un program cadru de acţiune, un instrument 

principal pe care îl poate folosi şcoala pentru alinierea la dinamica 

mediului extern şi pentru optimizarea resurselor în vederea atingerii 

obiectivelor propuse. 

Fiecare an şcolar generează noi orizonturi, impune noi abordări- 

motiv pentru care documentul iniţial  din perioada 2015-2021 a fost 

revizuit şi completat cu avizul Consiliului de Administraţie.  

  Având în vedere dinamismul contextual în care şcoala îşi 

desfăşoară activitatea, prezentul document poate suferi, în continuare, 

modificări avizate, cu rol reglator. 
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Cap. I Cultura organizaţională 
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I.1. Misiunea şi viziunea şcolii 
 

I.1.1. Misiunea şcolii 
 

 
Absolventul Liceului Tehnologic de Mecatronică şi 

Automatizări Iaşi - un absolvent cu competenţe fundamentale,  

cunoştinţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în 

societate!  

 
Pentru a-și îndeplini misiunea Liceul Tehnologic de 

Mecatronică şi Automatizări Iaşi oferă oportunitatea unui 

mediu favorabil învăţării de înaltă calitate, susţine dezvoltarea 

unor personalităţi responsabile, tolerante, cu spirit moral-

civic şi stil de viaţă calitativ care se vor remarca la absolvire nu 

numai prin ce știu, dar și prin ceea ce pot să facă. 

Prin îmbinarea concertată a tradiţiei cu inovarea şi 

continuitatea ascendentă, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi 

Automatizări Iaşi, în parteneriat cu comunitatea locală,  îşi 

asumă misiunea de promotor al  formării iniţiale şi continue, 

interdisciplinare şi interculturale, pentru a asigura 

absolvenţilor şansele inserţiei economico – sociale în meserii 

şi profesii din domeniile: mecanică, electromecanică, electric, 

electronică și automatizări, producție media, transporturi  dar 

şi motivarea pentru long life learning. 
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I.1.2. Viziunea şcolii 
 

Educația, cultura și pregătirea pentru viață constituie valori 

fundamentale ale oricărei societăți, iar una dintre modalitățile esențiale 

de realizare este școala, spațiul descoperirii de sine și al desăvârșirii sub 

atenta îndrumare a cadrelor didactice. 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi   = 

promotorul unui proces prin care elevii, independent de experienţa 

anterioară şi de mediul socio-economic din care provin, îşi formează şi 

cizelează deprinderea de studiu, îşi dezvoltă un mod liber şi logic de a 

gândi, obţin competenţe şi abilităţi teoretice şi practice care să le permită 

valorizarea maximă a propriei personalităţi.  

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi o şcoală 

pentru care:  

– Calitatea; 

– Comunicarea ,  

– Spiritul de echipă,  

– Devenirea personală şi organizaţională;  

– Valorile autentice; 

– Atingerea obiectivelor asumate prin diagnoze si feed-back;  

– Iniţierea si dezvoltarea  parteneriatelor inter-instituţionale;   

definesc un brand propriu, recunoscut şi apreciat în comunitate.  
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I.2. Principii asumate 
 

1) Creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă 

de societatea civilă şi implicarea activă a acesteia în viaţa comunităţii 

locale; 

2) Centrarea profesorului pe comportamente specifice rolurilor de 

organizator şi mediator al experienţelor de învăţare; 

3) Şcoala, ca furnizor de servicii educaţionale, va oferi elevului 

posibilitatea de fi permanent şi direct implicat în construirea propriului 

traseu de formare. 

4) Dezvoltarea capacităţii unităţii de învățământ privind asigurarea, 

monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite și de 

planificare strategică prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității şi 

Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România. 

5) Accentuarea dimensiunii europene a educației promovate în 

şcoală, alinierea la standardele internaţionale ale mediului educaţional şi 

reconsiderarea  competenţelor cerute de economia bazată pe inovare a 

secolului XXI1 (colaborare, creativitate și capacitatea de a rezolva 

probleme).     

6)  Coordonatele procesul managerial din unitate vor avea în vedere 

următoarele aspecte: 

 democratizarea şi coerenţa acţiunilor; 

 funcţionalitate, calitate; 

 asumarea responsabilităţilor decizionale; 

 asigurarea transparenţei actiunilor; 

 democratizarea sistemului  educaţional în integralitatea sa. 

 
1) 1 În contextul unui orizont nou pentru educaţie, configurat prin rezoluția Strategia Europeană 

pentru Tineret 2019-2027, prin lansarea propunerii pentru următorul program Erasmus 2021-2027  
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I.3. Ţinte  strategice/Domenii de intervenţie 
 

T I: Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

D1. Stabilirea priorităţilor procesului de învăţare pornind de la premiza că 

oferta şcolii cuprinde şi nivele de instruire care nu fac parte din 

învăţământul obligatoriu.  

D2. Flexibilizarea ofertei de şcolarizare în acord cu evoluţia relaţiilor 

şcoală-factori interesaţi, importanţi pentru şcoală.   

D3. Autorizarea/acreditarea pentru noi calificări/specializări pentru 

învaţământul  liceal, învaţământul tehnic profesional şi învaţământul 

postliceal. 

D4. Fidelizarea populaţiei şcolare şi ameliorarea anuală a ratei 

absenteismului și abandonului şcolar.  

D5.  Valorizarea oportunităţilor oferite prin: 

- Proiectul privind învățământul secundar (ROSE)  

- Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

- Organizarea și funcționarea învățământului profesional şi tehnic dual 

 

 

T II:  Alinierea serviciilor promovate de şcoală la standardele 

naţionale şi europene aferente specializărilor/calificărilor vizate de 

o piaţă a muncii şi de o societate, deschise şi dinamice, prin:  

D1.  Creşterea gradului de implicare a partenerilor în viaţa organizaţiei, 

în procesele de proiectare şi dezvoltare instituţională, în implementarea 

strategiilor de formare în scopul inserției pe piața muncii; 

D2. Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei prin implicarea 

şcolii în parteneriate şi colaborări interne şi  externe şi prin participarea la 
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proiecte şi programe specifice, implementate de comunitatea locală, 

naţională şi internaţională.    

D3. Aplicarea legislaţiei şi normativelor specifice mediului educaţional 

intern şi internaţional. 

D4.  Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea 

promovării unei formări eficiente, bazată pe resurse fizice şi modelări 

experimentale cât mai apropiate de cele utilizate pe piaţa muncii.  

D5.  Atragerea de noi finanțări pentru o mai bună dezvoltare a bazei 

materiale și implicarea grupurilor de interes în proiectarea și 

implementarea unui program de autofinanțare și de monitorizare a 

cheltuielilor extrabugetare. 

 

 

T III:  Realizarea unui climat favorabil obţinerii succesului şcolar şi 

stabilităţii populaţiei şcolare prin: 

D1.  Promovarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev-părinte; 

D2.    Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării; 

D3.   Creșterea ratei de progres școlar în rândul elevilor de liceu și a 

procentului de promovare a examenului de bacalaureat prin activitățile 

desfășurate în cadrul proiectului ROSE şi prin implementarea de 

programe specifice la nivel de unitate;  

D4.  Prioritizarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor funcţionale 

necesare finalizării traseului şcolar şi învăţării pe tot parcursul vieţii, 

dezvoltării personale şi a potenţialului de angajare prin implementarea 

proiectelor/programelor proprii şi a celor venite dinspre comunitate: 

ROSE, PO CU etc;.    

D5. Implementarea în procesul instructiv-educativ a unor strategii de 

instruire diferenţiată a elevilor: cei  cu  nevoi  speciale vor  fi integraţi  în fluxul 
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educaţional iar cei capabili de performanţă vor fi susţinuţi permanent și 

încurajați pentru participarea la diverse compețiții școlare; 

D6.   Dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea  ambientului şcolar prin  

asigurarea condiţiilor materiale optime pentru o educaţie formativă şi 

atractivă şi generalizarea utilizării tehnicii de calcul în cadrul procesului 

instructiv-educativ;   

D7.  Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca 

oportunitate formativă complementară pentru elevi; 

 

 

T IV:  Consolidarea brand-ului instituţional 

D1.  Dezvoltarea organizaţiei prin perfecţionarea managementului, prin 

ridicarea la un nivel superior a pregătirii echipei didactice şi a 

personalului angajat; 

D2. Creșterea gradului de recunoaștere a școlii în randul agenților 

economici în perspectiva introducerii învățământului profesional dual și a 

inserției absolvenților pe piața muncii. 

D3. Îmbunătățirea imaginii instituției în mass-media și în comunitatea 

educațională prin performanțele elevilor și ale echipei didactice. 

D4. Performantizarea strategiilor şi a instrumentelor de configurare şi 

promovare a ofertei educaţionale pentru a face şcoala vizibilă în 

comunitate. 

D5.  Configurarea unui profil al şcolii:  

 prietenos pentru beneficiarii direcţi,  

 de interes major pentru parteneri,  

 competitiv pentru comunitatea şcolară locală.  
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Cap. II Mediul intern 
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II.1. Cadrul organizatoric 
 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi s-a 

constituit la 1 septembrie 2013, ca urmare a reorganizării liceelor 

tehnologice, prin unirea următoarelor unităţi de învăţământ: 

 Liceul Tehnologic Nicolina – cu origini în mediul educațional ieșean 

încă din anul 1894 şi reorganizat între anii 1950 – 1952; 

 Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” - înfiinţat la 1 septembrie 

1979 şi reorganizat între anii 1984 – 1992; 

 Liceul Tehnologic „Ştefan Procopiu” - înfiinţat la 26 aprilie 1967 şi 

reorganizat începând cu anul 1974. 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi este  

amplasat pe strada Mitropolit Varlaam nr.54, în vecinătatea Direcţiei de 

Asistenţă Socială Iaşi.  

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în două schimburi: 

I. Orele 8.00-14/15.00 Liceu zi şi Şcoală profesională 

II. Orele  14.00/15.00-20 Liceu seral şi Şcoală postliceală 

Pregătirea practică de specialitate a elevilor este asigurată atât în 

atelierele şcoală cât şi pe baza unor convenţii încheiate cu diverşi 

operatori economici. Au fost asumate de noua structură portofoliile de 

parteneri-agenţi economici ai şcolilor resursă pentru a asigura 

continuitate în formarea viitoarei forţe de muncă.  

Au fost încheiate parteneriate, cu potenţial în a furniza plus valoare 

pentru formarea de competenţe profesionale: BorgWarner, IGW, Total 

Gaz Industrie, CTP, Dolly-Suzuki, Moldocar, Pro Invest, Arcelor Mittal 

Tubular Products Iași, Antibiotice S.A. . 
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Niveluri şi forme de învăţământ promovate: 

 Liceu tehnologic, zi, clasele IX÷XII; 

 Liceu tehnologic seral, clasele IX÷ XIII; 

 Învățământ profesional de trei ani și învățământ profesional dual; 

 Şcoală postliceală.  

În configurarea schemelor orare şi în întocmirea orarului se ţine 

cont de specificul formelor de învăţământ, de curba de efort adaptată 

vârstei. Se are în vedere ca distribuţia temporală a disciplinelor, 

indiferent de apartenenţa lor curriculară, să nu creeze o ierarhie fictivă a 

acestora în actul general de instruire. 

Un compartiment cu importanţă strategică pentru asigurarea 

accesului la informaţie dincolo de sala de clasă este biblioteca şcolii. 

Fondul de carte existent la acest  moment este de aproximativ 37000 de 

volume, acoperind întreaga arie de interes a elevilor. Numărul mare de 

cititori este o dovadă a eficienţei acestui compartiment atât pentru elevi 

cât şi pentru întreg personalul unităţii. Activitatea bibliotecii se 

desfăşoară după un program flexibil, adaptat orarului şi specificului şcolii, 

în aşa fel încât să răspundă tuturor cerinţelor: programul elevilor (inclusiv 

al celor de la seral), posibilitatea împrumuturilor în regim de sală de 

lectură etc. Săptămânal, bibliotecarul şcolii se informează cu privire la 

noutăţile editoriale şi popularizează informaţiile către elevi şi cadre 

didactice.  

În 2019 a debutat amenajarea unui centru de documentare şi 

informare, care împreună cu sala multimedia, existentă deja, pot oferi 

elevilor oportunităţi de formare în domeniul utilizãrii informaţiei, îndeosebi 

a celei pe care se bazeazã achiziţia cunoştinţelor şcolare. 

Echipamentele existente aici sunt: aparatură audio-video, 

calculator conectat la Internet şi la reţeaua internă, laptop şi 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
18

 

videoproiector, ecran, casete audio şi video, softuri de cultură generală, 

colecţii de publicaţii, tablă ,,inteligentă” (MIMO), table ecologice etc. 

Cabinetul de consiliere psihologică şi şcolar–profesională oferă 

posibilitatea consilierii elevilor, de către un cadru didactic profesionist, 

titular al CJRAE. Programul cabinetului este accesibil tuturor categoriilor 

de potenţiali beneficiari: elevi, profesori, părinţi. 

Asistenţa medicală a elevilor este asigurată printr-un cabinet 

medical, dotat corespunzător, de către un medic şi un asistent medical. 

Cele două cadre monitorizează starea de sănătate a elevilor, 

starea de curăţenie proprie colectivităţii, intervin reglator când este cazul, 

desfăşoară frecvent, în colaborare cu profesorii diriginţi, activităţi de 

educaţie/informare sanitară. Unitatea deţine aviz sanitar de funcţionare.  

Compartimentele funcţionale ale şcolii: secretariat, contabilitate, 

întreţinere şi pază sunt asigurate cu personal calificat în procent de 

100%. Activitatea acestora se desfăşoară în funcţie de orarul şcolii şi 

conform reglementărilor legale aferente. 

În sectoarele complementare activităţii instructiv – educative îşi 

desfăşoară activitatea angajaţi precum: secretar şef, contabil şef, 

secretari, contabil, casier, laborant, inginer de sistem, bibliotecari, 

administrator, pedagogi, supraveghetori de noapte, muncitori întreţinere, 

personal îngrijire şi supraveghere, personal pază. 

Personalul de pază este acreditat de organele competente. În viaţa 

comunităţii şcolare sunt real implicate Poliţia Locală și Jandarmeria. 

Dotarea compartimentelor funcţionale este corespunzătoare şi 

adecvată activităţii desfăşurate. Secretariatul, contabilitatea, biblioteca, 

cabinetul medical şi administraţia sunt dotate cu calculatoare legate în 

reţea, personalul angajat exploatând eficient această oportunitate. 
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II.2. Formabili şi formatori 
 

II.2.1. Formabili 
Planul de şcolarizare 2021-2022: 

912 elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021, repartizaţi pe mai multe 

niveluri educaţionale şi domenii.  

 
Intrări: 

Nivel 
Număr clase 

Propus Realizat 
IX Liceu zi 2 1 

IX Liceu seral 2 2 
XI Liceu seral, ciclul superior 3 3 

IX Şcoală profesională 1 1/2 1 
An I Şcoală postliceală 2 2 

 
Distribuţia pe forme de învăţământ: 
 

Nivel Numar de clase Număr elevi 
Liceu zi 7 169 

Liceu seral 19 529 
Şcoală profesională 5 112 
Şcoală postliceală 4 102 

TOTAL 35 912 

 

7

19

5

4

Număr de clase

Liceu zi Liceu seral Şcoală profesională Şcoală postliceală
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Distribuţia pe medii de provenienţă 
 

Populaţia şcolară provine predominant din judeţul Iaşi,  

 

Nivel 
Număr elevi  

Urban  Rural  
Liceu zi 50 119 

Liceu seral 138 341 
Şcoală profesională 15 97 
Şcoală postliceală 47 55 

TOTAL 300 612 
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Domenii de şcolarizare 

 

4 domenii tradiţionale şi dominante de pregătire: Mecanică, 

Electromecanică, Electric şi Electronică automatizări la care s-au 

adăugat Producție multimedia și Transporturi . 
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Rezultate 

 

Rata de promovare pentru anul şcolar 2020-2021, de 87,73% 

pentru întreaga unitate este apropiată de cea din anul școlar anterior 

(88,01%). 

 

Examenul de Bacalaureat 2021 
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EXAMENE CERTIFICARE COMPETENŢE  

Examenele de certificare a calificării profesionale din acest an 

școlar au vizat obținerea certificatului de competențe profesionale nivel 

3, nivel 4 și nivel 5 de calificare și s-au desfășurat conform calendarului 

de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a 

absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul 

școlar 2020-2021, aprobat prin Ordin de ministru. Promovabilitatea a fost 

de 10/0% la Nivel 4, 100% la Nivel 3 și 100% Nivel 5. 

Traseul absolvenţilor: 

 45,45% dintre absolvenţii de liceu s-au angajat în ţară; 

 15,15% dintre absolvenţii de liceu s-au angajat în străinătate; 

 6,06% dintre absolvenții de liceu își continuă studiile prin Școală 

posliceală; 

 6,06% dintre absolvenții de liceu, care au promovat examenul de 

Bacalaureat, își continuă studiile la universitate; 
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 62,07% dintre absolvenții de școală profesională s-au angajat în 

țară; 

 31,03% dintre absolvenții de Școală profesională s-au angajat în 

străinătate; 

 55,17% dintre absolvenții de Școală profesională își continuă 

studiile în ciclul superior al liceului;  

 

Competiţii şcolare  

 Pragul performanţei constituie o provocare anuală pentru profesorii 

şi elevii şcolii. Pentru unii elevi şi simpla participare în context competitiv 

poate fi privită ca un succes.  

Participarea şi performanţa la multe dintre competiţiile locale, 

regionale şi chiar la cele naţionale au devenit o tradiţie pentru elevii şi 

profesorii LTMA.   

 

Rezultate înregistrate la competiţii şcolare şi extraşcolare în 2020-2021: 

1. Concurs online de chimie - „Acad. C. Simionescu”, ed. a VIII-a, 

F.I.C.P.M. „C. Simionescu”, Univ. Tehnică „Gh. Asachi ” din Iași (4 

participanți) 

2. Concursul online de fizică, chimie, biologie „ZIRCON”, ed. I, 27 martie 

2021 (3 participanți, 2 Mențiuni) 

3. Concursul național de fotografie ”Trasee in alb-negru și color”, ed. a 

XVII-a,  mai 2021 (1 participant, Premiul III) 

4. Concursul Județean „Cartea-prietena copiilor„, CAEJ 2020, poz. 284, 

org. de Școala Gimnazială nr.6, Râmnicu Sărat, 20 decembrie 2020 (1 

participant, Premiul I) 
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5. Concursul Internațional „România și diaspora - o singură trăire„, 

organizat de  Școala Gimnazială „Caius Iacob„, Arad, în data de 

26.02.2021 (1 participant, Premiul III) 

6. Concursul Regional „Să învățăm de la bunici„, organizat de Grădinița 

cu Program Prelungit nr. 13, Iași, 2020-2021.(2 participanți) 

7.Concursul Interjudețean „Excelența sa, lectura„, CAERI 2021, poz.242, 

org. de Liceul Tehnologic „N. Bălcescu„, Flămânzi, jud. Botoșani, iunie 

2021.(1 participant) 

8. Concursul Regional Inventivitate şi CREativitate în Ştiinţă şi 

Tehnologie – CICREST, secțiunea ppt, Ediţia a VII-a, Colegiul „Ştefan 

Odobleja” Craiova, 2021, CAERI (1 participant, Premiul I și II) 

9. Simpozionul Internațional de referate ”Simboluri în Universul 

Cunoașterii”, ediția a XXII-a, 15.05.2021organizator Liceul Teoretic ”Jean 

Monnet”, București (1 participant, Premiul III) 

10. Concursul Regional „Fii GalTehnist”, editia a VIII-a, 19 mai 2021, 

organizat de Liceul Tehnologic „Radu Negru”, Galati (1 participant, 

Premiul I) 

11. Concursul Național de referate și comunicări științifice ”Infotehnica”, 

ediția a XIII-a, 28.05.2021, organizat de Colegiul Tehnic „Miron Costin” 

Roman, Neamt (1 participant, Premiul I) 

12. Concursul Naţional de referate şi comunicări ştiințifice pentru 

învăţământul profesional şi tehnic „Ştefan Procopiu”, ediția XXIII, 

28.05.2021, organizat de LTMA Iasi, Secțiunea Electrotehnică, 

Electronică Și Automatizări (1 participant, Premiul III). 
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II.2.2. Resurse umane. Formatori 
 

La nivelul unităţii şcolare, structura personalului angajat în anul 

2021-2022 se prezintă astfel:  

 

Nr. 
crt 

Structura de personal 
Număr 
norme 

Număr 
persoane 

1 Personal didactic 49,63 43 

2 
Personal didactic 

auxiliar 
16 15 

3 Personal nedidactic 25,5 21 
4 Număr posturi 91,13 79 

 

Ocuparea cu personal didactic: 
 
Titulari 35 

Plata cu ora 2 

Suplinitori calificaţi 6 

Asociaţi - 

Profesori care nu au avut baza in unitatea scolara 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cadre 

didactice 

titulare 

Din care: 

Debutanţi Definitiv Grad II Grad I Doctor 

35 0 3 0 28 4 
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 Cadrele didactice ale şcolii dispun de o bună pregătire 

metodică şi de specialitate, fiind absolvenţi a numeroase cursuri de 

perfecţionare.  

  Echipa didactică se remarcă prin ponderea mare a tinerilor, al 

căror entuziasm şi spirit de inovaţie se îmbină eficient cu experienţa 

celor mai în vârstă.  

Cadrele didactice sunt implicate activ în procesul de formare 

continuă desfaşurat în cadru organizat de către şcoală, de către CCD şi 

centre coordonate de instituţii de învăţământ superior: 

 34 cadre didactice (90%) au participat în ultimii 3 ani la cursuri de 

formare/perfecţionare asigurând diseminarea informaţiilor asimilate la 

aceste cursuri către elevi/colegi/părinţi ; 

 17 profesori au absolvit cursurile de masterat; 

 12 profesori sunt mentori de  practica pedagogica si pentru 

educația adulților; 

 19 profesori sunt formatori; 

 9 profesori sunt cuprinsi in Registrul metodistilor ISJ Iasi; 

 8 profesori sunt membri in CNEME; 

 4 profesori sunt mentori de stagiatură; 

 2 profesori au studii  postuniversitare de  management  al unitatii 

ITP; 

 6 profesori au absolvit studii postuniversitare si de alta 

specializare; 

Pentru asigurarea unui proces instructiv-eductiv de calitate echipei 

didactice îi este în pemanenţă alături personalul  didactic auxiliar şi 

nedidactic. 
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II.3. Oferta şcolii 
 

II.3.1. Oferta curriculară 
 

Portofoliul de servicii curriculare oferite de şcoală aparţine filierei 

tehnologice, profilul de tradiţie al şcolii fiind cel tehnic. 

 

La portofoliul cu tradiţie al calificărilor s-au adăugat în ultimii patru ani : 

 

 Tehnician Multimedia 

 Electrician exploatare joasa tensiune 

 Tehnician transporturi auto interne si internationale 

 Tehnician analist programator 
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II.3.2. Oferta extracurriculară  
 

Sloganul propus şi asumat de elevi şi profesori pentru activitatea 

educativă este: LTMA – Mereu în inima ta!  

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi şi-a 

creat, încă de la înființare, un generos portofoliu de proiecte, programe şi 

activităţi educative (extracurriculare şi extraşcolare).  

Întreaga activitate educativă este centrată pe proiectele şi 

programele cu tradiţie ale şcolilor resursă, la care, în fiecare an, se 

adaugă proiecte noi, menite să asigure dezvoltarea abilităților de viață şi 

dreptul la o educaţie de calitate pentru toţi elevii liceului nostru.  

Prin tot ceea ce a făcut şi face echipa elevi-profesori în acest 

domeniu consolidează brand-ul: LTMA  - o şcoală prietenoasă şi vizibilă! 

Dintre activitățile de impact, lansate de LTMA ca provocare pentru 

comunitatea educaţională locală, judeţeană şi naţională putem menționa: 

 Concursul interjudețean ”Floare Albastră”, ediția a XXI-a, 

15.01.2021, inclus în CAERI, Domeniul Cultural-artistic, literatură, 

organizat de Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări din Iași, în 

parteneriat cu ISJ Iași, Palatul Copiilor din Iași și Ateneul din Iași; 

 Concursul Național de referate şi comunicări ştiintifice pentru 

învăţământul profesional şi tehnic “Ştefan Procopiu”, 28 mai 2021; 

 Simpozionul științific omagial ”Ștefan Procopiu” în parteneriat 

cu Societatea Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi; 

La nivel local, activităţile educative sunt organizate responsabil, 

cu sprijinul organizaţiilor/instituţiilor abilitate: 

 Marcarea unor evenimente precum: 5 octombrie - Ziua Mondială a 

Educației,1 decembrie - Ziua Națională a României, Săptămâna de 

acțiune împotriva rasismului și discriminării „Football against rasism in 
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Europe”, Zilele Educației Nonformale, Ziua Internaţională a Drepturilor 

Copilului, 20 noiembrie - Ziua Naţională fără Tutun, Festivalul Național al 

Șanselor Tale, 1 decembrie, Ziua internaţională a persoanelor cu 

dizabilităţi, Campania Globală pentru educație, Ziua Eroilor;  

 Programe și proiecte educative în parteneriat: ”Patrula de 

reciclare”, ”EcoFotografia anului”,  ”Programul internațional LEAF - să 

vorbim despre pădure”, Festivalul Non-violenței; 

 Proiecte de voluntariat centrate pe activităţi de caritate precum 

”Săptămâna legumelor și fructelor donate”, ”De Crăciun, fii mai bun!” 

(Căminul de Bătrâni ,,Sfinţii Constantin şi Elena”, Spitalul de Copii ,,Sf. 

Maria”, Centrul de zi ,,Sfânta Maria”);  

Publicaţii: 

- reviste editate de profesorii şi elevii şcolii: Ciobul de cultură,  Eagle 

Heart,TehnoClub; 

Cercuri: ”Educație rutieră – Educație pentru viață”, Cu viaţa mea apăr 

viaţa, 3E - e viaţă,  e ştiinţă, e chimie!,  Robotică şi mecatronică; 

   Școala se preocupă din ce în ce mai mult de implicarea părinților 

în viața școlii. În anul şcolar 2020-2021 s-a continuat implementarea 

proiectului ”After school pentru părinți”. 

 

II.4. Resurse materiale 
 3 corpuri de clădire  

 23 spaţii destinate instruirii teoretice 

 8 spaţii destinate instruirii practice  

 1 sală pentru activităţi sportive 

 1 laborator de chimie 

 2 laboratoare de informatică 

 1 laborator de mecatronică 
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 Cabinet multimedia 

 Cabinet medical 

 Cabinet pentru consilere şi orientare 

 Teren de sport  

 Două autoturisme în dotarea laboratorului/atelierului auto 

 Bibliotecă cu peste 30000 volume 

 Internat cu 200 de locuri 

 Echipamente didactice specializate 

 4 reţele de calculatoare 

 14 videoproiectoare 

Toate spaţiile de instruire dispun de mobilier adecvat vârstei 

beneficiarilor, spaţiile comune respectă normele sanitare şi de siguranţă. 

Toate cabinetele sunt dotate cu calculator conectat la Internet. 

Resursele IT din școală au înregistrat o creștere cantitativă în 

acest an școlar. Au fost achiziționate multifuncționale, laptopuri, 

videoproiectoare, sistem audio (prin proiectul ROSE) şi o 

multifuncțională pentru laboratorul de Informatică;   

Tot prin proiectul ROSE a fost achiziționat mobilier școlar pentru o 

sală de clasă (bănci, scaune, cuier, catedră, dulapuri). 

Fiecare corp de clădire este prevăzut cu sistem control-acces. 

Elevii şi angajaţii şcolii au carduri personalizate. Zonele identificate cu 

potenţial risc din arealul şcolii sunt monitorizate video. 
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Cap.III Şcoala în comunitate 
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III.1. CADRUL DE REFERINŢĂ EUROPEAN 
 

În vederea implementării strategiei UE 2020 au fost propuse seturi 

de măsuri în cadrul iniţiativelor (Flagship Initiatives) la nivel European şi 

la nivelul statelor membre. 

În cadrul iniţiativei “Agenda pentru noi competenţe şi locuri de 

muncă” se propune statelor membre, printre altele: 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea 

muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în 

planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională 

În acest context obiectivul major al planificării strategice a IPT 

constă în creşterea contribuţiei IPT la tranziţia rapidă şi eficientă către o 

economie competitivă, bazată pe cunoaştere, participativă şi incluzivă. 

În scopul asigurării unei oferte de formare profesională relevantă în 

raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii, Centrul Naţional pentru 

Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a iniţiat, cu 

aprobarea ministerului educaţiei şi în colaborare cu o serie de instituţii şi 

experţi, un Model de planificare strategică a ofertei de formare 

profesională prin ÎPT.  

În cadrul acestui model planificarea este structurată pe 4 niveluri: 

naţional, regional, judeţean şi local. 

Cadrul de referinţă european ar trebui să abordeze următoarele 

patru obiective strategice: 

1. Realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii; 

2. Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării; 

3. Promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active; 

4. Stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului 

întreprinzător, la toate nivelurile de educaţie şi de formare. 
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Comisia Europeană lansează 6 mesaje cheie:  

 Noi competenţe de bază pentru toţi; 

 Realizarea de investiţii superioare în resurse umane; 

 Încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare; 

 Valorificarea învăţării; 

 Regândirea orientării şi consilierii; 

 Să apropiem învăţarea de domiciliu. 

În acest context s-a convenit asupra următoarelor cinci criterii de 

referinţă: 

1. Participarea adulţilor la procesul de învăţare de-a lungul vieţii 

 Până în 2020, în medie cel puţin 15 % dintre adulţi ar trebui să 

participe la programele de învăţare de-a lungul vieţii. 

2. Persoane cu nivel scăzut al competenţelor de bază 

 Până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu 

competenţe scăzute de citire, matematică şi ştiinţe exacte  ar 

trebui să fie mai mic de 15 %. 

3. Frecventarea învăţământului terţiar 

 Până în anul 2020, proporţia persoanelor de 30-34 de ani care 

frecventează învăţământul terţiar, ar trebui să fie de cel puţin 

40%. 

4. Abandonurile şcolare timpurii din sistemele de educaţie şi 

formare 

 Până în 2020, proporţia abandonului şcolar timpuriu din 

sistemele de educaţie şi formare ar trebui să fie sub 10 %. 

5. Educaţia preşcolară 

 Până în 2020, cel puţin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă 

între 4 ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala 

primară ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară. 
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Politicile educaţionale actuale vizează dezvoltarea învăţământului 

preuniversitar (educaţia de bază, învăţământul profesional şi cel 

secundar superior), modernizarea învăţământului superior şi 

compatibilizarea nivelurilor naţionale de calificare cu cele europene. 

(Sursa PLAI) 
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III.2. Context naţional 
 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 2019-

2025 (PLAI) - document de anticipare timpurie a cererii de forţă de 

muncă şi planificare a ofertei de educaţie şi formare profesională prin 

învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2025 - identifică 

indicatorii semnificativi pentru evidenţierea cerinţelor de formare ce 

permit o planificare obiectivă a priorităţilor şcolii noastre prin intermediul 

PAŞ. 

Din PLAI s-au evidenţiat următoarele priorităţi la nivel naţional: 

 Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională 

iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor pentru 

Regiunea Nord – Est conform  „Planului Regional de Acţiune 

pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic”. 

 Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin 

programe de formare continuă; 

 Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială; 

 Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea 

asigurării calităţii în formare; 

 Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în vederea 

asigurării calităţii în formare 

Se menţionează că aceste obiective prioritare pentru judeţul Iaşi 

asociază activităţi suplimentare celor finanţate în mod curent din bugetul 

naţional. Pentru definitivarea acestor obiective precum şi a activităţilor 

recomandate de PLAI Iaşi, au fost realizate consultări pe marginea 

documentului în cadrul Comitetului Local pentru Dezvoltarea 

Parteneriatelor Sociale. 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
38

 

Principalele concluzii şi obiectivele dezvoltării ÎPT la orizontul 

anului 2024 sunt următoarele: 

 Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor 

umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman → 

Eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici 

 Nevoia de planificare a unor măsuri vizând: ajustarea ofertei în 

raport cu nevoile de calificare pe termen lung, asigurarea accesului la 

educaţie şi formare profesională (acces vs. calitatea serviciilor şi 

varietatea opţiunilor), optimizarea resurselor. → Dezvoltare de standarde 

ale pregătirii profesionale 

 Nevoia şi oportunitatea unei strategii de diversificare a grupurilor 

ţintă şi a ofertei de servicii: implicarea activă pe piaţa formării adulţilor, 

servicii în folosul comunităţii, contracte cu întreprinderile şi alte 

organizaţii pentru studii, cercetări şi consultanţă, etc. → Asigurarea 

calităţii învăţământului preuniversitar 

 Crearea şi aplicarea unor proceduri coerente de investigare a 

nevoilor de calificare la nivel regional şi local, care să furnizeze 

informaţiile necesare - credibile, de calitate, periodic actualizate şi 

accesibile şcolilor şi beneficiarilor sistemului de educaţie şi formare 

profesională. → Dezvoltarea sistemului informaţional 

 Colaborarea între instituţiile Comitetului Local de Dezvoltare în 

vederea planificării şi implementării unor proceduri adecvate pentru 

investigarea pieţei muncii. → Optimizarea managementului educaţional 

 Corelarea bazelor de date din şomaj cu noile finalităţi 

(calificări/niveluri de calificare) obţinute prin sistemul de educaţie şi 

formare profesională şi cu prevederile viitorului cadru naţional al 

calificărilor ar facilita schimbul de informaţii utile, de interes reciproc. → 

Utilizarea ITC în predare. 
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III.3. Priorităţi naţionale specifice unităţii şcolare, care ne 
evidenţiază faţă de alte licee tehnologice: 
 parteneriatul cu operatorii economici  - reprezintă o modalitate 

de structurare a învăţământului care asigură corespondenţa între 

oferta din sistemul educaţional şi piaţa muncii; 

 asigurarea calităţii procesului instructiv educativ – reprezintă o 

prioritate a programelor educaţionale cu urmări certe asupre 

calităţii pieţii muncii şi a relaţiilor interumane; 

 integrarea europeană - participarea elevilor şi/sau a cadrelor 

didactice la programele comunitare în domeniul educaţional şi al 

formării profesionale precum şi diseminarea informaţiilor dobândite. 
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III.4. Context regional şi local.  
Obiective şi priorităţi regionale şi locale2 

 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări se află în judeţul 

Iaşi, municipiul Iași, oraş situat în Regiunea Nord – Est (partea central – 

estică a Moldovei).  

 Judeţul Iaşi, cel mai mare judeţ din ţară după numărul de locuitori 

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.) 

Prezentare generală a 

judeţului Iaşi 

 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 

 Suprafaţa: 5.476 kmp 

 
2 Surse PRAI şi PLAI 2019-2025, publice la data întocmirii PAŞ 
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 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 

 Populaţia:  

. 944074  locuitori (1 iulie 2018), din care în Municipiul Iaşi ( 

reşedinţă de judeţ) 376180  

. 48,6% populație urbană și 51,4% populație rurală în 2018 

. 48,7% sex feminin şi 51,3% sex masculin 

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, populaţia stabilǎ totalǎ a 

judeţului Iaşi, la 01.07. 2017  era de 944074 locuitori, reprezentând 23,8 

% din cea înregistratǎ la nivelul regiunii Nord-Est. 

 Începând cu anul 2016 și la nivelul județului Iași, sporul natural a 

devenit negativ cca - 0,3%, fiind totuși rata cea mai puţin scăzută la 

nivelul regiunii. 

Rata de substituire, indicator care se calculeazǎ prin împǎrţirea 

populaţiei din grupa de vârstâ de 15-24 ani la populaţia din grupa de 

vârstâ de 50-59 ani, indică 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 era supraunitarǎ (1,03), 

însemnând cǎ populaţia care va intra pe piaţa muncii este mai 

numeroasǎ decât cea cu vârsta de pensionare. 
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Populația de vâstă preșcolară și școlară a crescut cu cca 3%.  În 

2018 a început să scadă. 

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.  

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. Există aşteptări pentru 

orizontul 2024 de schimbare a trend-ului acestui fenomen. 

Evoluția imigranților în județul Iași 2011-20163 

 

  

 
3 Sursa datelor: INS , Baza de date TEMPO 

 

    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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Totuși se remarcă faptul că și la grupele 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. 

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.    

Evoluția numărului de unități active după numărul de salariați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bază, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, producţia 

şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă etc. 
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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. 

Planul Local de Acţiune 2019-2024 facilitează accesul şcolii la 

informaţii care  privesc posibilitatea de corelarea între oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - 

economică la nivel judeţean, în perspectiva anului 2024.  

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). 

Pentru un nivel ridicat de competitivitate a economiei locale şi 

regionale este nevoie de persoane cu nivel de calificare ridicată. Aceste 

persoane îşi găsesc loc de muncă mai uşor.  

In ceea ce privește IPT, prioritatea identificată prin PLAI: 

Dezvoltarea structurii ÎPT în concordanţă cu dinamica unei societăţi 

bazate pe cunoaştere, cu tendinţele dezvoltării socio-economice din 

regiunea Nord-Est.  

Obiectiv 1: Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare 

profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor.  

Indicator:  Rata şomajului tinerilor raportat la populaţia activă  
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Ţintă: Scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor raportat la 

populaţia activă  

Obiectiv 2: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de 

calificare prin programe de formare profesională continuă.  

Indicator: Rata populaţiei cu grad ridicat de calificare  

Ţintă 1: Extinderea ariei de specializări/calificări pentru nivelul 3, 4 

si 5 prin autorizare/acreditare, prin ARACIP. 

Ţintă 2: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire / 

calificare prin programe de formarea adulților (reconversie 

profesională/cursuri de scurtă durată), la nivelul județului. 

Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială  

Indicator: Rata de părăsire timpurie a şcolii  

Obiectiv 4: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în 

vederea asigurării calităţii în formare  

Indicatori: Rata de participare a cadrelor didactice la cursuri de 

formare continuă  

Ţintă: Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri 

de formare continuă, cu un ritm de 25% din total/ an şcolar, prin 

programe europene. 

Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în 

vederea asigurării calităţii în formare  

Indicatori: Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării unităţii de 

învățământ corespunzător fiecărui nivel de calificare/specializare . 

Țintă: Implicarea partenerilor educaționali în dotarea cu 

echipamente specifice domeniului de pregătire cât şi încheierea de 

contracte cu agenții economici în scopul desfășurării activității de 

instruire practică. 
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România se află astăzi în plin proces de integrare în Uniunea 

Europeană, context în care îşi fundamentează politica economică pe 

obiectivele şi direcţiile strategice ale economiei europene: 

 Dezvoltarea sectorului servicii şi al I.M.M.-urilor; 

 Tranziţia de la coloşi susţinuţi exclusiv de stat la societăţi pe acţiuni 

cu implicarea acţionarilor externi; 

  Promovarea competitivităţii pentru economia de piaţă; 

  Asistenţă sectorială pentru: IT, industrii cu valoare adăugată mare 

(industria electrotehnică, industria componentelor auto etc.), 

industrii cu bazin intern de resurse (industria alimentară, industria 

mobilei ca şi industriile producătoare de utilaje pentru aceste 

sectoare); 

Regiunea Nord-Est se confruntă în acest moment cu insuficiente 

resurse necesare acestei alinieri. Deşi este considerată una dintre cele 

mai profitabile zone ale Europei pentru investiţii, (deţine forţă de muncă 

tânără, cu înalt grad de pregătire şi nivel adecvat de educaţie), PIB-ul 

regional reprezintă doar 70% din PIB-ul naţional, forţa de muncă este 

foarte ieftină în contextul unei productivităţi a muncii mult inferioară celei 

la nivel naţional iar rata şomajului este de10,6% faţă de 8,8%, media 

naţională. 

Sectorul agricol are aportul cel mai mare în PIBR, situaţie creată 

datorită blocajului financiar al marilor agenţi economici, scăderea 

competitivităţii produselor, plafonarea tehnologiilor şi pierderea pieţelor 

de desfacere. 

Cel mai bine reprezentat sector în regiune este cel al educaţiei. 

Studiile privind piaţa muncii efectuate pe baza sondajului realizat în 

rândul întreprinderilor la nivel regional arată fără îndoială că tendinţa de 
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scădere economică a încetat, aceasta aflându-se pe un platou de 

relansare. 

Angajatorii prevăd o rată de creştere a ocupării cu 6,4% într-un an, 

această rată de creştere fiind mult mai mare pentru micro-întreprinderi 

(cu mai puţin de 10 angajaţi). Aceste rezultate pozitive arată că este 

momentul potrivit pentru a asigura durabilitatea. 

Pentru asigurarea durabilităţii, se recomandă „eforturi susţinute”, 

ceea ce presupune, în acest context, o atitudine de disciplină şi dorinţa 

de a întreprinde eforturile necesare, implicând o serie largă de factori 

interesaţi, şi nu în ultimul rând partenerii sociali.  

Atât patronatele, cât şi sindicatele trebuie să accepte şi să 

recunoască responsabilitatea pe care o au de a asigura angajamentul 

din partea membrilor lor şi o largă recunoaştere a nevoii de schimbare.  

Pentru partenerii sociali ar putea fi utilă organizarea de cursuri de 

pregătire privind dialogul social, la nivel regional şi local, pentru ca 

organizaţiile profesionale să poată face faţă acestor responsabilităţi 

sporite. 

În ceea ce priveşte sistemul educaţional, dialogul cu partenerii 

sociali trebuie intensificat, atât prin măsuri de eficientizare, cât şi printr-o 

mai strânsă cooperare între fiecare şcoală şi Agenţiile Judeţene de 

Ocupare a Forţei de Muncă. Prin astfel de colaborări s-ar putea organiza 

vizite în şcoli ale reprezentanţilor AJOFM care să le vorbească elevilor 

despre nevoile curente de pe piaţa muncii, despre cum să îşi 

întocmească un CV, cum să solicite un loc de muncă şi despre 

aşteptările angajatorilor din partea viitorilor absolvenţi. 

Referitor la şcolile ÎPT, durabilitatea poate fi asigurată prin 

extinderea ofertei de cursuri de formare profesională a adulţilor pentru 
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forţa de muncă actuală. Prin urmare, un accent tot mai mare trebuie pus 

pe conceptul de învăţare de-a lungul întregii vieţi. 

III.5. Piaţa muncii 
 

Cererea potenţială reprezintă nivelul estimat ca necesar, în termeni 

de populaţie ocupată, conform previziunilor economice. Acest  nivel va fi 

satisfăcut când numărul persoanelor efectiv ocupate este egal cu nivelul 

estimat ca necesar de populaţie ocupată; în celelalte cazuri vom avea un 

deficit sau un excedent faţă de necesarul de populaţie ocupata. Cererea 

potenţială nu trebuie considerată ca  cerere efectivă. De asemenea, nu 

trebuie confundată cu populaţia ocupată (deşi are valori aparent identice 

sau apropiate faţă de aceasta). Cererea potenţială estimează necesarul 

de populaţie ocupată, însă evoluţia populaţiei efectiv ocupate depinde nu 

numai de evoluţiile economiei ci de o multitudine de alţi factori, în primul 

rând demografici dar și de intensitatea fenomenelor imigraţiei respectiv 

emigraţiei etc. 

 

III.5.1. Proiecţia cererii potenţiale de forţe de muncă la 
nivel naţional 
 

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie 

de dinamica economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la 

nivel naţional pentru perioada 2017 – 2020 indică scăderea acesteia în 

ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat respectiv creşterea 

acesteia în ipoteza scenariului optimist. 

Anul de referinţă 
Scenariu 
PESIMIST 

(mii persoane) 

Scenariu 
MODERAT 
(de bază) 

(mii persoane) 

Scenariu 
OPTIMIST 

(mii persoane) 

2017 8831 8996 9450 
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2018 8794 8982 9452 
2019 8756 8968 9454 
2020 8718 8954 9456 

 

În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecţia cererii potenţiale 

relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic, la nivel regional, 

anticipează, per ansamblu, trenduri de reducere continuă între 2012-

2020 

Principalele obiective 2021 

 Creşterea gradului de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc 

de muncă în concordanţă cu locurile de muncă vacante comunicate de 

angajatori; 

 Sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din 

grupurile vulnerabile; 

 Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale 

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

implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020; 

 Implementarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de stimulare a 

ocupării forţei de muncă pentru şomeri, precum şi de combatere a 

marginalizării sociale; 

 Acordarea de facilităţi angajatorilor pentru a încadra persoane din 

rândul şomerilor; 

 Absorbţia Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în 

conformitate cu Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în 

vederea finanţării din surse complementarea Bugetului asigurărilor 

pentru şomaj a măsurilor active de ocupare, inclusiv prin accesarea 

fondurilor Iniţiativei Locuri de Muncă pentru Tineri în vederea 

implementării Garanţiei pentru Tineret 2017-2020 în România. 
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 Întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare 

în vederea furnizării de servicii şi măsuri active de ocupare 

personalizate, moderne şi de calitate; 

 Creşterea gradului de vizibilitate al AJOFM Iaşi privind serviciile şi 

măsurile acordate precum şi rezultatele obţinute ca urmare a 

implementării acestora; 

 Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi 

internaţional; 

 Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative 

ocupaţionale într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării 

pentru tineri, respectiv 6 luni în cazul adulţilor; 

 Stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă; 

 Consolidarea capacităţii administrative a AJOFM Iaşi prin creşterea 

gradului de pregătire a personalului propriu şi identificarea nevoii de 

externalizare a unor servicii; 

 Întărirea dialogului social la toate nivelurile; 

 Folosirea cu maximă eficienţă şi eficacitate a resurselor umane, 

materiale şi financiare ale AJOFM Iaşi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
51

 

III.5.2. Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la 
nivel regional (în scenariul moderat) 

 
 

An de referinţă 2011 2013 2015 2017 2020 

Domenii de interes4  Locuri de muncă5 

Agricultură  
782312 762275 734846 699530 675272 

 

Industria 

prelucrătoare 

257063 

 

251434 264294 263614 272806 

Energie electrică şi 

termică, gaze şi apă 

25934 

 

25662 27258 27642 28169 

Construcţii 
86058 85828 

 

91297 92903 95223 

Transport şi 

comunicaţii 

44445 42441 43210 43806 45737 

 

 

Alte domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe 

piaţa muncii (locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă 

locuri de muncă-şomeri pozitivă - atât pe ansamblul regiunii, cât şi în 

majoritatea judeţelor): Comerţ, Servicii, Fabricarea produselor textile, 

Industria de aparatura şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 

fotografice, ceasornicărie, Recuperarea deşeurilor şi resturilor de 

materiale reciclabile, Informatică şi activităţi conexe. 

Mecanica este domeniul care înregistrează un număr semnificativ 

de locuri de muncă vacante dar şi de şomeri.  

 
4 Domenii pentru care şcoala poate configura ofertă de formare  
5 Sursa: PRAI şi PLAI 
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Similar cu mecanica, domeniile electric şi electromecanic 

înregistrează - la nivel regional şi în majoritatea judeţelor - o tendinţă de 

creştere a locurilor de muncă vacante şi de scădere a numărului de 

şomeri. Raportul locuri de muncă-şomeri rămâne însă deficitar. 

Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor de muncă 

vacante în cazul profilului tehnic ar putea ar avea drept cauză nepotriviri 

între exigenţele angajatorilor şi competenţele persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă.  

Din chestionarele aplicate factorilor interesaţi şi focus - grupurile 

organizate cu partenerii economici ai şcolii se desprinde concluzia că 

aceştia doresc să angajeze la absolvire: 

 confecţioneri structuri metalice; 

 prelucrători prin aşchiere; 

 sudori; 

 mecanici auto; 

 tinichigii vopsitori auto; 

 lăcătuș mecanic prestări servicii; 

 electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice 

și din industria alimentară; 

 electrician de intreținere și reparații aparatură electrocasnică; 

 frigotehnişti; 

 operatori maşini cu comandă numerică; 

 electrician exploatare joasă tensiune; 

 mecanic întreținere utilaje și instalații industriale. 

Mulţi dintre repondenţi au menţionat faptul că un nivel de calificare 

ridicat avantajează absolventul la angajare. 

Din analiza răspunsurilor la chestionarele aplicate s-a putut 

remarca următorul aspect: în mediul angajatorilor este insuficientă 
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informaţia referitoare la concepte precum: nivel de calificare, 

competenţe, calitatea formării. 

Segmentul de vârstă afectată major de şomaj este cel cuprins între 

25-45 ani, urmat de categoria peste 45 ani, la care se înregistrează o 

tendinţă crescătoare6 . 

Deşi procentul absolvenţilor în structura totală a populaţiei de 

şomeri este scăzut, ponderea populaţiei tinere în şomaj rămâne 

semnificativă. Aceasta demonstrează o capacitate scăzută a 

absolvenţilor de a păstra locurile de munca obţinute. Numărul 

absolvenţilor înregistraţi la AJOFM se înscrie pe o curbă descendentă 

semnificativă. Cei mai mulţi absolvenţi care au fost luaţi în evidenţa 

agenţiilor locale din judeţul Iasi în ultimii ani sunt cei cu profilul „Textile” şi 

cei cu „Mecanica”.  

Pe primul loc din punct de vedere al studiilor sunt cei cu studii de 

şcoală profesională/şcoală de ucenici sau SAM nivel 1, urmaţi de cei cu 

studii medii. Coexistenţa unei rate relativ ridicate a şomajului cu minusul 

sau excedentul de forţă de muncă în anumite sectoare, ocupaţii, 

reprezintă o caracteristică a perioadei pe care o traversăm. 

Aderarea la Uniunea Europeană a adus presiuni atât asupra ofertei 

pieţei muncii dar şi asupra ofertei de forţă de muncă prin mobilitatea 

dinspre şi înspre exterior a acesteia 

 

 

III.5.3. Cererea de competenţe 

 

Angajatorii preferă tineri adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în 

echipă, care au abilităţi de a deservi mai multe utilaje, care ştiu să 
 

6 Sursa: PLAI 2018-2025 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
54

 

utilizeze calculatorul şi au cunoştinţe de limbi străine (mai ales limbi 

străine aplicate).  

Majoritatea anunţurilor care apar în mass-media cu privire la 

angajare, indiferent de domeniu, scot în evidenţă cererea de experienţă 

profesională. 

 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în 

Regiunea Nord-Est 

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  

 

Coordonate: 

 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: 
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 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.  

 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; 
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 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 domeniile de 

pregătire, trebuie să reflecte: 

 diversitatea categoriilor de  operatori 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.  

 

SITUAŢIA DE PE PIAȚA MUNCII DIN JUDEȚUL IAȘI 

 

A. Tendințe ale șomajului înregistrat 

Rata șomajului în județul Iași a avut un trend descendent până în luna 

martie, prognozat de altfel încă de la începutul anului 2018 de către SPO 

după care aceasta a început să crească ușor, cauzat de contextul 

epidemiologic de la nivel mondial, respectiv pandemia de COVID-19, 

ajungând la 3,15%, în luna decembrie 2020. 
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Astfel, este de reţinut faptul că, valoarea ratei şomajului la data de 

31.03.2020 a fost de 2,56%, rată înregistrată de la momentul înfiinţării 

ANOFM. 

 
 

 

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

încoace la nivelul judeţului Iaşi, respectiv 7.613 persoane. 

Scăderea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a 

avut ca principală cauză creşterea rapidă a cererii de forţă de muncă şi 

resimţirea de către angajatori a lipsei acesteia,  indiferent de nivelul 

calificării. 

Începând cu a doua jumătate a lunii martie 2020, răspândirea virusului 

SARS_Cov 2 a determinat mulțiantreprenpri să-și restrângă parțial 

activitatea, fapt care a determinat o creștere  numărului de șomeri și, 

impplicit, a ratei șomajului. 

 

Luna 
2019       Rată 
şomaj     IAŞI 

2020       Rată 
şomaj     IAŞI 

2020       Rată 
şomaj     ANOFM 

Ianuarie 3,02% 2,69% 2,98% 
Februarie 2,99% 2,73% 2,95% 
Martie 2,93% 2,56% 2,88% 
Aprilie 2,92% 2,66% 2,90% 
Mai 2,81% 2,75% 3,00% 
Iunie 2,88% 2,84% 3,00% 
Iulie 2,83% 3,04% 3,27% 
August 2,99% 3,13% 3,30% 
Septembrie 3,00% 3,05% 3,28% 
Octombrie 3,21% 3,04% 3,27% 
Noiembrie  2,78% 3,07% 3,32% 
Decembrie 2,71% 3,15% 3,38% 

Populație activă 296.300 297.300 8.696.400 
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Din punct de vedere al regimului de indemnizație, s-a menţinut ponderea 

scăzută a şomerilor beneficiari de indemnizaţie de şomaj, repectiv 

10,89% din totalul şomerilor înregistraţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. şomeri înregistrați 

Δ (+/-) 
 Luna Anul 2020 Anul 2019 

Ianuarie 8011 8961 -950 
Februarie  8106 8860 -754 
Martie  7613 8690 -1077 
Aprilie  7909 8657 -748 
Mai  8168 8313 -145 
Iunie  8446 8545 -99 
Iulie  9037 8387 650 
August  9311 8858 453 
Septembrie  9078 8877 201 
Octombrie  9026 8553 473 
Noiembrie  9132 8242 890 
Decembrie  9356 8035 1321 

Luna 
Total 

şomeri 
înregistraţi 

2020       

Din care: 

Indemnizaţi  Neindemnizaţi 

Ianuarie   8011 989 7022 
Februarie 8106 937 7169 
Martie  7613 876 6737 
Aprilie  7909 1145 6764 
Mai  8168 1304 6864 
Iunie  8446 1513 6933 
Iulie  9037 1769 7268 
August  9311 1936 7375 
Septembrie  9078 1933 7145 
Octombrie  9026 1968 7058 
Noiembrie  9132 1988 7144 
Decembrie  9356 2084 7272 
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Din punct de vedere al nivelului de educație, ponderea cea mai ridicată a 

şomerilor  se regăseşte în segmentul persoanelor care au absolvit 8 

clase (34%). 

Nivelul educaţional constituie unul din factorii importanţi ce influenţează 

accesul pe piaţa muncii. Peste 60% din persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă, înregistrate la AJOFM Iași, au un nivel de instruire 

scăzut, respectiv studii primare, gimanziale sau fără studii. 

 

Luna 

Învaţă
mânt 
primar 
şi fără 
studii, 
din 
care: 

FĂR
Ă 
STU
DII 

învăţă
mânt 
gimna
zial 

învăţă
mânt 
profesi
onal 
arte  şi 
meseri
i 

învăţă
mânt 
liceal  

învăţă
mânt 
postlic
eal 

 
învăţă
mânt 
univer
sitar 

TOTA
L 
şomer
i 
înregi
straţi 

IANUARIE 2077 536 2678 2204 642 82 328 8011 

FEBRUARIE 2131 564 2735 2229 629 61 321 8106 

MARTIE 2081 548 2648 2010 529 51 294 7613 

APRILIE 2091 552 2674 2095 636 69 344 7909 

MAI 2116 563 2712 2181 700 66 393 8168 

IUNIE 2141 572 2778 2236 786 64 441 8446 

IULIE 2144 564 2847 2351 1108 82 505 9037 

AUGUST 2168 556 2864 2417 1165 90 607 9311 

SEPTEMBRIE 2171 535 2784 2326 1131 89 577 9078 

OCTOMBRIE 2223 544 2778 2288 1076 99 562 9026 

NOIEMBRIE 2263 558 2836 2309 1089 90 545 9132 

DECEMBRIE 2355 583 2944 2380 1061 86 530 9356 

 
 
 

Din punct de vedere al vârstei, se poate remarca o pondere ridicată a 

șomerilor peste 50 de ani (44,04%) în timp ce pentru grupa de vârstă 25-

29 ani ponderea şomerilor este de doar 2,18%. 
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Total 
şomeri 

înregistraţi 
- 

decembrie 
2020 

Pers. 
<25 
ani 

Pers. 
25-29 

ani 

Pers.  
30-39 

ani 

Pers.  
40-49 

ani 

Pers.  
50-55 

ani 

Pers. 
>55 

9356 881 254 1375 2658 1911 2277 
% 9,42% 2,71% 14,7% 28,41% 20,43% 24,34% 

 
 
Pe medii de rezidență, ponderea șomajului a fost net superioară în 

rândul populației din mediul rural, aproximativ 85% din totalul șomerilor. 

   
 Total şomeri 
decembrie 2020  

Urban Rural 

9356 1915 7441 
% 15,49% 84,51% 

 
 
B. Tendințe ale ocupării forței de muncă 

În anul 2020 angajatorii au declarat, în conformitate cu prevederile art. 

10 din   Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare, un număr de 12.715 locuri de muncă vacante, în ușoară 

scădere comparativ cu anul 2019 (17.271). 

 

Domeniul de activitate 
Număr 
locuri de 
muncă 

% 

Servicii 4621 36,34 
Confecţii 583 4,59 
Construcţii 3569 28,07 
Industrie 1897 14,92 
Agricultură 295 2,32 

Sănătate şi asistenţă socială 382 3,00 
Alte domenii  1368 10,76 
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Au fost angajate prin intermediul AJOFM Iaşi 8.213 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 

și în următorii ani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

În condiţiile unui necesar constant dar limitat de forţă de muncă în 

sectorul tehnic tradiţional şi analizând nevoile de forţă de muncă în 

sectoarele industriale nou apărute, ne propunem identificarea a noi 

domenii şi specializări pentru a fi incluse în oferta educaţională.  

După consultarea partenerilor economici avem în vedere opţiuni 

precum:  

 Tehnician metrolog (nivel 4),  

 Tehnician transporturi interne şi internaţionale (nivel 5), 

 Mecanic maşini şi utilaje industriale (nivel 3), 

DOMENII DE 
ACTIVITATE 

Persoane 
ocupate % 

TOTAL 8213 100 
Servicii 3467 42,21 
Confecţii 349 4,25 
Construcţii 1272 15,49 
Industrie 1434 17,46 
Agricultură 258 3,14 
Sănătate 329 4,01 
Alte domenii 1104 13,44 
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 Electromecanic centrale electrice (nivel 3), 

 Electronist aparate şi echipamente (nivel 3), 

  Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice (nivel 3), 

Pentru o parte dintre acestea şcoala dispune deja de bază materială 

şi specialişti.  

Pentru unele specializări avem în vedere, în perspectiva 2022-2023 

declanşarea procedurilor de autorizare/acreditare.  

 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
63

 

III. 6. Politici educaţionale 
 Asigurarea calităţii educaţiei. 

 Reorganizarea învăţământului postcomprehesiv pe 3 nivele. 

 Flexibilizarea modalităţilor de absolvire şi a modalităţilor de acces 

în diferitele cicluri de învăţare, în acord cu criteriile europene. 

 Descentralizarea – o nouă viziune asupra managementului şcolar. 

 Formarea postuniversitară/reconversia cadrelor didactice privind 

utilizarea tehnologiilor IT. 

 Crearea unei culturi digitale în procesul de predare-învățare-

evaluare, a leadership-ului și managementului școlii prin implementarea de 

sisteme informatice de suport. 

 Promovarea alternativelor educaţionale.  

 Finanţarea urmează elevul. 

 Selecţia manualelor – opţiunea beneficiarilor. 

 Învăţământ dual. 

 Învăţământ european 

 Modificarea graduală a planurilor cadru şi a 

conţinuturilor/programelor de studiu pentru ÎPT. 

.  

Implicaţii pentru ÎPT 

 Adaptarea Planurilor de şcolarizare ținând seama de scǎderea 

populaţiei şcolare; 

 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; 
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 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. 

 Pregătirea forţei de muncă în domenii cu potenţial competitiv, care 

au la bază tehnologii moderne, este o condiţie pentru atingerea 

dezideratelor de competitivitate la nivel european şi global. 

 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; 
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 Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare 

profesională, a persoanelor provenind din grupuri/comunităţi/medii 

dezavantajate, vulnerabile din punct de vedere socio-economic şi 

expuse riscului de excluziune socială (în special minoritatea rromă, tinerii 

care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, populaţia cu 

venituri scăzute, persoane cu cerinţe educaţionale speciale, populaţia 

din mediul rural, etc.); 

 Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială, 

astfel încât antreprenoriatul să devină o opţiune de carieră pentru toţi; 

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

seral, frecevanţă redusă, învăţarea la distanţă); 

 Consilierea elev-părinte în alegerea carierei informarea privind 

tendinţele înregistrate pe piaţa forţei de muncă; 

 Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza aptitudinilor 

elevilor şi a achiziţiilor anterioare 

CONCLUZII  2020 /  PERSPECTIVE  2021 
 
 2020 a însemnat un an al angajărilor masive în domenii precum IT, 

producţie sau retail / trendul recrutărilor pentru acest segment se va 
păstra şi în 2021. 

 Integrarea tinerilor pe piaţa muncii, dar şi a persoanelor aparţinând 
grupurilor vulnerabile a constituit o prioritate pentru SPO / va 
reprezenta o provocare şi în anul 2021. 

 Rata şomajului înregistrat a atins un minim istoric (din 1991) 
respectiv 2,56% / în anul 2021 se prognozează o polarizare a 
acesteia în jurul valorii de 3%. 

 Au fost mediate 8.213 contracte de muncă. 
 

Pornind de la baza materială existentă, de la resursele umane 

corespunzătoare şi în urma analizei de nevoi a agenţilor economici de 

profil (firme, reţele, calculatoare, firme de telecomunicaţii etc) ne 
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propunem să abordăm noi tipuri de formare, cursuri de reconversie 

profesională etc. Există resurse pentru  întocmirea  curriculumu-lui 

specific şi a planului cadru precum şi pentru şcolarizarea grupului ţintă 

utilizându-se platforme educaționale în sistem online. 
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Cap.IV. ANALIZA SWOT 

COORDONATE ACŢIONALE CURENTE ŞI DE PERSPECTIVĂ 

DERIVATE DIN ANALIZA SWOT 
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IV.1. ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Profil instituţional 

 LTMA  provine din  trei instituţii cu îndelungată tradiţie în 

promovarea învăţământului tehnologic din regiune. Prin 

structura sa la nivel de forme de învăţământ,  LTMA este 

printre puţinele şcoli din judeţ care poate acoperi întreaga 

paletă de formare în segmentul învăţământului 

postobligatoriu: liceu rută directă zi şi  seral, învăţământ 

profesional  şi postliceu. 

 In portofoliul instituţiilor resursă se regăseşte şi primul 

liceu cu profil tehnic care a inclus în oferta educaţională 

specializarea Tehnician Mecatronist. 

 Poziţia geografică şi cea urbană a şcolii facilitează 

accesul la cursuri atât a elevilor navetişti din mediul rural 

cât şi a celor care utilizează mijloacele de transport ale 

 Nu s-a reuşit în totalitate disocierea LTMA de patronii 

economici din istoria şcolilor resursă Nicolina, Fortus, 

Metalurgica. Zona în care se află sediul şcolii persistă în 

memoria adulţilor din viaţa elevilor de gimnaziu drept 

zonă de ruină economică.  

 Reuşitele elevilor şi profesorilor nu sunt promovate  

suficient în comunitatea care poate genera populaţie 

şcolară pentru LTMA.    

 Adulţii abilitaţi sau cei responsabili de consilierea 

elevilor în ceea ce priveşte orientarea şcolară nu au 

constituit până acum, în suficientă măsură, un grup ţintă 

al campaniilor de popularizare a ofertei de şcolarizare şi 

în special a oportunităţilor derivate din calificările oferite 
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CTP (5 min. de Autogara Kaufland, 10 min. de Gara 

internaţională Nicolina, 8 trasee ale CTP etc.)   

 Unitatea şcolară are o imagine foarte bună în 

comunitatea locală, aspect demonstrat şi de interesul 

presei scrise şi din audio-vizual pentru relatarea unor 

evenimente organizate de către LTMA, cum ar fi: 

vizită la Căminul de bătrâni “Constantin şi Elena” 

(http://jurnalul.ro/special-jurnalul/reportaje/dulciuri-fructe-

colinde-o-vorba-buna-si-o-strangere-de-mana-de-la-

mecatronistii-ieseni-pentru-batranii-de-la-azil-703761.html),  

„Casa Share” (http://jurnalul.ro/stiri/observator/elevii-de-la-

mecatronica-voluntari-in-proiectul-casa-share-initiatorul-

acestuia-a-predat-o-lectie-de-antreprenorat-unor-elevi-de-

la-fostul-sau-liceu-702114.html),  

“Mere pentru sănătate” (http://jurnalul.ro/special-

jurnalul/reportaje/campania-mere-pentru-sanatate-locul-doi-

de LTMA. 

 Este doar în stadiu de proiect programul de 

informare/formare pentru profesorii şcolii prin care 

agenţii economici (parteneri pentru stagiile de practică, 

posibili angajatori ai absolvenţilor) să-şi evidenţieze clar 

aşteptările cu privire la competenţele şi abilităţile pe care 

le solicită la angajare.  

 Nu există ofertă de cursuri pentru consilier imagine sau 

chiar purtător de cuvânt. Nu există resurse materiale 

pentru a apela la servicii unor firme de consultanţă 

specializate.  

 Prea mulţi factori decizionali care pot interveni în 

profilul instituţional şi care de cele mai multe ori nu 

acţionează concertat. 
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pentru-liceul-de-mecatronica-iasi-la-un-concurs-destinat-

liceelor-din-moldova-705206.html),  

Concursul de lirică eminesciană  “Floare albastră” (ziarul 

Evenimentul),  

 Concursul de creativitate tehnică aplicată „Mecatron’ 

(http://jurnalul.ro/stiri/locale/concurs-de-creativitate-tehnica-

la-un-liceu-de-traditie-al-iasiului-714851.html, 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/concurs-de-creativitate-

tehnica-la-un-liceu-de-traditie-al-ia-iului--

1269030.html,http://stiri.telem.ro/stiri/mecatron-la-debut--

14971.html, http://ziaruldeiasi.ro/stiri/concurs-de-

creativitate-pentru-elevii-a-tehnicia-ieseni-mecatron-

128285.html, http://www.bzi.ro/concurs-de-creativitate-

tehnica-aplicata-pentru-elevii-din-iasi-foto-554804, 

http://7est.ro/actualitate/educatie/itemlist/tag/Mecatron.html, 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/concurs-de-creativitate-
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pentru-elevii-tehnici-ieseni-mecatron/2018078,  

http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/concurs-de-

creativitate-pentru-elevii-tehnici-ieseni-mecatron-6132373),  

“Hearts up” (http://stiri.telem.ro/stiri/inimile-sus-la-cetatuia--

14968.html). 

 Emisiunea ”Videoteca Excelenței”de la Apollonia TV 

dedicată proiectelor europene derulate de LTMA. 

 Unitatea şcolară are un portofoliu excelent în ceea ce 

priveşte proiectele cu finanţare europeană, fiind campion 

absolut în rândul şcolilor din filiera tehnologică ERASMUS 

+ (patru proiecte), ROSE, POCU precum şi cu finanţare 

naţională (proiectul JOBS); 

 Şcoala este partener cu tradiţie în activităţi de combatere 

a comportamentelor dăunătoare sănătăţii şi de promovare 

a comportamentelor preventive,  de protecţie a propriei 

persoane şi a semenilor în situaţii de risc.  
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 Comunitatea economică a devenit receptivă la 

propunerile şcolii de a realiza parteneriate în formarea de 

competenţe specifice şi nu numai. Am identificat parteneri 

pentru implementarea învăţământului dual.  

 Partenerii economici au optat să se implice efectiv în 

promovarea ofertei educaţionale a şcolii. 

Elevii sunt încurajaţi/susţinuţi să se implice în viaţa şcolii, în 

proiectarea strategică şi în evaluarea activităţii acesteia.   

Resurse fizice 

 Unitatea şcolară demonstrează continuitate în ceea ce 

priveşte interesul pentru îmbunătăţirea ambientului în 

spaţiile şcolare (ateliere şcolare, săli de clasă, spaţii 

speciale pentru expunerea produselor concepute/realizate 

de către elevi); 

 Site-ul şcolii are o nouă înfăţişare, fiind up-datat cu cele 

 Accesul on-line la resursele bibliotecii este 

deficitar;  

 Spaţiile libere nu pot fi valorizate pentru activităţile 

extracurriculare, ca săli de lectură sau pentru pregătire 

remedială/suplimentară (necesită renovare/amenajare 

specifică) 
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mai recente informaţii;  

 Dotarea/modernizarea spaţiilor de instruire teoretică şi 

practică respectă standardele de calitate. Spaţiile destinate 

instruirii practice şi laboratoarelor tehnologice sunt dotate 

cu utilaje şi echipamente specifice, parte dintre acestea 

aparţinând ultimelor generaţii de produse.    

 Elevii îşi desfăşoară activitatea în spaţii de instruire 

specializate, cu destinaţii specifice, accesul la laboratoare 

fiind asigurat pe bază de grafice. 

 Toate disciplinele pot fi asigurate cu mijloace de 

învăţământ şi material didactic conform normativelor în 

vigoare.   

 Pregătirea practică de specialitate a elevilor se 

desfăşoară în atelierele şcoală, dar şi, pe bază de 

convenţie, la 21 agenţi economici,.  

 Fondul de carte din biblioteca şcolii este actualizat cu 

 Număr   insuficient de imprimante raportate la 

volumul imens de documente care necesită 

imprimare/scanare şi la timpii de reacţie necesari în 

diverse situaţii; 

 Şcoala nu poate pune la dispoziţie elevilor suficiente 

portofolii letrice/tipărite -  suporturi pentru o învăţare 

eficientă şi/sau pentru recuperare. 

 Menţinerea în funcţiune (în unele situaţii din cauza 

austerităţii bugetare)  a echipamentului didactic uzat fizic 

şi moral, lipsit de flexibilitate şi eficienţă. 

 Insuficienta exploatare a posibilităţilor de autofinanţare 

prin sponsorizări. 

 Spaţiile pentru orele de educaţie fizică şi sport sunt 

improvizate în locaţia 1, aceasta în condiţiile în care în 

rândul elevilor există o tradiţie de excelenţă în sport, în 

special în box şi fotbal. 
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publicaţii tipărite şi electronice. 

 Şcoala deţine pentru e-learning 4 reţele de calculatoare, 

precum şi de o sală tip multimedia care asigură 

concentrarea spaţială a resurselor de informare şi alinierea 

la standardele actuale. A fost demarată amenajarea unui 

centru de documentare şi informare în care va lucra 

personal calificat. 

 

 Atelierele şcoală nu deţin suficiente echipamente şi 

utilaje moderne.   

 Lipsa unor proiecte de parteneriat pe termen lung  cu 

agenţi economici interzonali, prin care să se valorifice pe 

piaţa naţională excedentul de forţă de muncă de pe 

piaţa locală, ceea ce ar influenţa în mod direct distribuţia 

resurselor materiale.  

 Şcolile tehnice din Iaşi cu profile similare sau înrudite 

sunt considerate doar concurente şi nu posibili 

colaboratori pentru a accesa o bază materială modernă, 

material didactic nou, publicaţii şi soft-uri mai greu 

accesibile. 

 

Resurse curriculare 

 În configurarea ofertei educaţionale s-a avut în vedere 

faptul că benefiarul este elevul de astăzi şi elevul de mâine 

 Nivelul de implicare a beneficiarilor rezultatelor învăţării 

în proiectarea şi dezvoltarea unor anumite documente 
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al cărui profil derivă din Strategia Europa 2020.  

 Raportul dintre trunchiul comun şi CDL asigură coerenţa 

orizontală şi verticală în raport cu filiera şi specializările 

specifice şcolii, dar respectă şi nevoia de definire a 

personalităţii tânărului. 

 În vederea conturării unui profil al absolventului pregătit 

pentru integrarea într-un mediu economic dinamic, şcoala a 

încheiat parteneriate cu Junior Achivement România, a 

preluat oferta de formare prin cursuri extracurriculare cu 

tematică centrată pe economia aplicată, pe formarea 

aptitudinilor de acţiune managerială şi de antreprenoriat în 

rândul elevilor.  

 Profesorii au realizat suporturi de curs letric şi electronic 

utile elevilor pentru care achiziţionarea de manuale nu este 

accesibilă (seral, şcoala profesională, şcoală postliceală). 

 Profesorii au creat şi pus la dispoziţia elevilor interesaţi 

programatice este foarte modest. 

 Gradul de implicare a beneficiarilor evaluării şcolare în 

proiectarea şi implementarea evaluării este scăzut. 

 Rezultate slabe la examenul de simulare  

bacalaureat şi la cel de Bacalaureat.  

 Motivaţie scăzută manifestată de către elevi în ceea 

ce priveşte testul iniţial sau simularea examenului de 

Bacalaureat (pentru cei din clasele terminale); 

 Slaba participare a elevilor la orele de pregătire 

suplimentară pentru examenul de bacalaureat. 

 Lipsa de motivare intrinsecă a unora dintre elevi 

pentru parcurgerea conţinuturilor la discipline care 

vizează dezvoltarea personalităţii. Focalizarea declarată  

este extrinsec  pe disciplinele  “ de examen”.     

 Slaba conştientizare de către elevi a rolului formativ 

în instruire ce revine activităţilor extracurriculare.  
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grupuri yahoo, facebook şi platforme e-learning pentru 

comunicare/consiliere, pregătire remedială sau pentru 

performanţă şi examene. 

 Calitatea activităţilor practice necesită îmbunătăţire, 

sub aspectul parteneriatelor pe termen lung, dar si sub 

aspectul frecvenţei, implicării elevilor şi a utilizării 

adecvate a bazei materiale;    

Formatori 

 Şcoala deţine 100% personal didactic calificat, dominanta 

fiind dată de profesorii cu grad didactic I. 65% din cadrele 

didactice au o vechime la catedră de peste 10 ani în 

contextul unei medii de vârstă de 35 ani.;   

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin: 

completarea studiilor, cursuri postuniversitare, înscriere la 

grade didactice, masterat şi doctorat, cursuri de formare 

continuă  ş.a. 

 Interesul crescut al cadrelor didactice pentru dezvoltarea 

personală şi dezvoltarea carierei. 

 În echipa didactică se regăsesc mentori, metodişti, 

 Implicarea unui număr mic de cadre didactice în  ceea 

ce priveşte exprimarea de propuneri pe diverse 

segmente de interes în elaborarea documentelor CEAC. 

 Există încă personal care dezvoltă comportament 

rutinier şi inerţie în adaptarea la cerinţele de flexibilitate 

ale momentului. 

 Insuficienta cunoaştere a schimbărilor la nivel 

legislativ în educaţie de către unele cadre didactice. 

 Limitarea interesului pentru cursurile de formare/ 

perfecţionare la pragul celor 90 de puncte. Lipsa 

fondurilor concură uneori cu suficienţa. Cursurile sunt 
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formatori, autori de cărţi/manuale/auxiliare curriculare, 

ministrului, doctori; 

 Existenţa unui număr mare de cadre didactice tinere, 

care deţin expertiză în  domeniul psihopedagogiei actuale 

şi disponibilitatea de a o aplica.  

 Profesorii diriginţi au fost desemnaţi din rândul cadrelor 

didactice care au parcurs stagii de formare specifice 

activităţii de consiliere şi orientare. 

scumpe şi trebuie plătite de către cursant. 

 Există mobilitate anuală în echipa didactică şi automat 

întreruperi ale continuităţii la clasă.  

 

Beneficiari direcţi ai serviciilor educaţionale 

 Dispun de resurse materiale şi umane care respectă 

standardele de calitate specifice: cămin, poligon auto, 

maşină şcoală, personal autorizat, cabinet pentru asistenţă 

medicală 

 Personal calificat în procent de 100% în compartimentele 

funcţionale. Activitatea acestora se desfăşoară după un 

program adaptat la specificul şcolii, nevoile elevilor şi 

 Rata de absenteism se menţine la o cotă  

îngrijorătoare (peste media municipală);  

 Factorii mobilizanţi  care  pot  fi controlaţi de şcoală 

(burse, decontări de navetă, evaluare formativă, 

activităţi de spijin etc) nu sunt gestionate întotdeauna 

eficient sau nu sunt considerate suficiente de către 

beneficiari; 
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părinţilor.   

 Datorită structurii organizatorice a unităţii noastre, 

beneficiem de o adresabilitate lărgită în ceea ce priveşte 

profilul de vârstă şi interesele de calificare ale potenţialilor 

elevi. Şcoala practică învăţământul cu adulţii, în prezent 

prin liceu seral şi şcoală postliceală, unde o dovadă a 

calităţii activităţii este concurenţa înregistrată la admitere. 

 Beneficiarii  actului nostru didactic consideră că (sursa: 

chestionarele de satisfacţie elaborate de către ARACIP): 

   -  există un progres în ceea ce priveşte dotarea cu 

calculatoare, echipamente IT; 

   - există progres în ceea ce priveşte dotarea bibliotecii; 

   -  în şcoală este curăţenie, se pot orienta bine şi se simt 

în siguranţă în interiorul acesteia; 

    - sunt sprijiniţi de către majoritatea cadrelor didactice în a 

pune întrebări la ore, în a se autoevalua; 

 După 10 clase, şcoala are drept competitor serios 

piaţa muncii. Mirajul câştigurilor financiare diminuează 

efectivele claselor sau intensifică absenteismul selectiv 

în ciclul superior. 

 Foarte puţini elevi sunt interesaţi de performanţa 

şcolară.  

 Cei mai mulţi elevi sunt interesaţi de pragul 5, fără a 

lua în calcul perspectiva examenului de Bacalaureat. 

 Elevii vin din gimnaziu cu un interes foarte scăzut 

(chiar inexistent în cele mai multe cazuri) pentru 

dezvoltarea personală. Le lipseşte încrederea în sine şi 

curajul de a învăţa din greşeli. Îşi asumă ca valoare 

personală notele de la admitere sau de la unele 

discipline şi nu sunt interesaţi de descoperirea valorilor 

reale. 

 Programul de navetă şi  dependenţa de un anumit 
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   - le sunt explicate criteriile de evaluare şi notare precum 

şi motivele pentru care au obţinut o anumită notă; 

   - personalul angajat al şcolii se comportă respectuos cu 

ei şi răspunde solicitărilor de informaţii ale acestora; 

 Compartimentul bibliotecă a devenit un punct de atracţie 

pentru mulţi elevi. Dovadă stau numeroasele concursuri şi 

premii obţinute de echipajele şi elevii îndrumaţi de  

bibliotecar.  

 S-a conceput şi derulat la nivel inter-instituţional un 

proiect de promovare a ofertei şcolare (prin parteneriate cu 

şcolile din judeţ), pentru alinierea la cerinţele şi standardele 

prezentului, şi pentru a se pune bazele unui viitor flux dirijat 

şi coerent de absolvenţi de gimnaziu către şcoala noastră,.     

 Tot mai mulţi elevi sunt interesaţi de performanţă şi de 

dezvoltarea personală. 

 Gradul de participare al elevilor la activităţile din cadrul 

transportator, lipsa resurselor pentru pacheţel/masă 

după cursuri îi împiedică pe cei interesaţi să participe la 

activităţile de pregătire suplimentară/remedială şi la cele 

extracurriculare. 

 Activităţile desfăşurate de către elevi în incinta 

bibliotecii sunt total insuficiente raportate la nivelul de 

dotare actual al acesteia;  

 Grad moderat de implicare a Consiliului Elevilor 

(CȘE) în viaţa şcolii; 

 Puţini elevi au făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de 

îmbunătăţire a activităţii din şcoală; 

 Colectarea informaţiilor pentru bazele de date ce 

conţin situaţia absolvenţilor, orientarea profesională şi 

rata de succes se realizează cu dificultate, absolcenții 

ne mai având date valabile de contact.    

 Relaţionarea la nivel instituţional cu familiile elevilor s-
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proiectului ROSE este semnificativ. La finele anului şcolar 

trecut au putut fi remarcate beneficii ale programului. 

 Şcoala este interesată în derularea de parteneriate cu 

instituţii abilitate şi ONG-uri pe teme precum: limitarea 

consumului de droguri şi tutun, limitarea efectelor absentării 

părinţilor din mediul familial, prevenţie şi atitudine privind 

HIV-SIDA ş.a.      

 Elevii pot beneficia de consiliere pentru variate domenii 

de interes, servicii ce le pot fi oferite de profesorii-resursă, 

formaţi prin participare la cursuri de perfecţionare cu CCD, 

cu fundaţiile Tineri pentruTineri, Bethany, Corona Iaşi, 

Salvaţi Copii, Euro-Ed şi prin programe în parteneriat cu 

Primăria Iaşi şi diferite departamente ale Poliţiei Iaşi etc. 

 Bună colaborare cu asistenţii sociali ai elevilor proveniţi 

din centrele de plasament  

 Implicarea a peste 85% dintre elevi în proiecte 

a realizat dominant în sensul unic: şcoală →familie. 

 Peste 50% din admişii de la liceu sunt de fapt elevi 

redistribuiţi, demotivaţi de la intrare pentru tipul de liceu 

tehnologic  ba chiar de continuarea studiilor după 

gimnaziu. Opţiunea pentru teoretic sau servicii 

surclasează tehnicul. 

 Imaginea profilului Tehnic este deteriorată de lipsa de 

informare în rândul elevilor şi părinţilor. Nivelul de 

satisfacţie a elevilor noştri la absolvire, chiar dacă este 

în favoarea şcolii, nu este popularizat suficient.  

 Imposibilitatea de a acoperi, prin fondurile de burse 

alocate de la buget, nevoile existente printre elevi la 

nivelul instituţiei. Proiectele care vizează sponsorizări 

externe, pentru un fond de burse complementar celui 

bugetat nu sunt suficient de convingătoare pentru 

comunitate. 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
81

 

educaţionale extracurriculare.  

 Feed-back pozitiv din partea angajatorilor şi a instituţiilor 

de învăţământ superior care absorb absolvenţi LTMA  

Resurse de formare /  dezvoltare a parteneriatelor comunitare 

 Unitatea şcolară are un portofoliu foarte bun în ceea ce 

priveşte proiectele cu finanţare europeană, fiind campion 

absolut în rândul şcolilor din filiera tehnologică ERASMUS 

+ (patru proiecte), ROSE, POCU precum şi cu finanţare 

naţională (proiectul JOBS); 

 Deschiderea pentru colaborarea permanentă cu 

instituţiile locale şi cu factorii decizionali abilitaţi (Primărie, 

IŞJ, Poliţie, ONG-uri, organizaţii şi agenţii aflate sub 

patronaj guvernamental şi nonguvernamental, instituţii de 

cultură, instituţii de învăţământ superior etc.). 

 Se menţin colaborările/ parteneriatele locale/ regionale 

 Există parteneriate inter-şcolare configurate pe termen 

 Puţine cadre didactice interesate în stabilirea unor 

parteneriate, fie din necunoaşterea modalităţilor de 

realizare a unui parteneriat, fie din ignorarea beneficiilor 

sau din rigiditate şi comportament conformist. 

 Insuficienta exploatare a ofertei ONG- urilor în ceea 

ce priveşte cursurile de formare în managementul de 

proiect, precum şi în informarea pe diverse domenii de 

interes. 

 Slaba diseminare a informaţiilor în şcoală de către 

organizatori în ceea ce priveşte parteneriatele şi 

proiectele derulate.  

 Elevii şi părinţii nu recunosc potenţialul corect al 
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mediu şi lung, cu şcoli gimnaziale şi licee din oraş şi din 

regiune. 

 Portofoliu bogat de parteneri din proiecte de tip 

Comenius, Leonardo, Grundtvig, Erasmus cu care nu s-a 

intrerupt legătura odată cu încheierea contractelor.   

 10 cadre didactice care au beneficiat de mobilităţi 

internaţionale pe situaţii de învăţare. 

 Parteneriate cu agenţi economici (practică, CDL, 

consultanţă ofertă).  

 Clubul părinţilor a devenit funcţional şi a reuşit să 

coaguleze un nucleu implicat în buna funcţionare a şcolii.  

parteneriatelor şi nici posibilitatea ca ei să fie 

intermediarii încheierii unor parteneriate comunitare 

benefice pentru şcoală. 

 

 

Resurse pentru formare extracurriculară şi performanţă 

 Unitatea demonstrează o evoluţie foarte bună sub 

aspectul imaginii, fiind deţinătoare de premii la diverse 

concursuri/competiţii judeţene, regionale şi naţionale din 

CAEJ, CAER şi CAEN, atât pentru disciplinele de cultură 

 Slabă dotare materială pentru desfăşurarea 

activităţilor de tip extracurricular. 

 Existenţa unui număr considerabil de cadre didactice 

care nu se implică suficient la nivel informal. 
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tehnică cât și pentru cele decultură generală. 

 Unitatea şcolară este un organizator consacrat a unor 

concursuri şcolare (vezi concursul de lirică eminesciană  

“Floare albastră” – pentru care şcoala a obţinut premiului 

de excelenţă pentru cei 17 ani de activitate, la Gala 

Excelenţei ISJ Iaşi 2015, Concursul Naţional de referate şi 

comunicări ştiinţifice pentru învăţământul profesional şi 

tehnic “Ştefan Procopiu”) şi doreşte să aducă la acelaşi 

nivel şi concursuri/evenimente precum Concursul de 

creativitate tehnică aplicată „Mecatron’, Concursul ”Culorile 

diversităţii”,  sau “Hearts up”; 

 Şcoala este interesată să promoveze activitatea 

extracurriculară, favorizează tinerii să-şi descopere propriile 

afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei imagini 

de sine pozitive 

 Şcoala poate sprijini prin planuri remediale (recuperarea 

 Lipsa unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare care implică prezenţa unui 

număr mare de persoane ( sală de festivităţi). 

 Feed- back slab al comunităţii economice locale în 

ceea ce priveşte sponsorizarea şi susţinerea activităţilor 

de tip extracurricular. 

 Slaba implicare a părinţilor în identificarea 

aptitudinilor şi disponibilităţilor propriilor copii, mulţi 

dintre ei lăsând în sarcina şcolii responsabilităţi care le 

revin de drept. 

 Grup relativ restrâns de elevi disponibili pentru 

activităţile care cer aptitudini complexe.  

 Program încărcat pentru unii elevi : cursuri până la 

orele 15 respectiv 20, navetă, implicarea simultană în 

mai multe activităţi patronate de şcoală sau familie.     
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materiei) elevii cu activitate sportivă de performanţă la nivel 

naţional, balcanic, european şi mondial. 

 Şcoala poate să desfăşoare activitate cultural – artistică. 

Resursele de expertiză în domeniu poartă amprenta calităţii 

recunoscute la nivel judeţean pentru revistele şcolii, pentru 

prestaţia în cadrul competiţiilor interşcolare, pentru cluburi 

şi cercuri tematice etc. 

 Şcoala promovează ca manifestare de tradiţie Zilele 

porţilor deschise, ca pe o oportunitate de interacţiune 

pentru toţi membrii actuali, foşti şi viitori ai comunităţii 

spirituale, pentru consolidarea spiritului de echipă şi 

transmiterea valorilor.  

 Se promovează o bună relaţie cu absolvenţii, pentru a-i 

ţine racordaţi la spiritul şcolii, pentru a-i sensibiliza la 

nevoile şcolii şi în calitatea lor de adulţi. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Deschiderea comunităţii către implementarea de 

programe şi proiecte dedicate mediului educaţional. 

 Continuarea implementării proiectului ROSE (Romania 

Secondary Education Project). Grupurile ţintă ale 

proiectelor pot genera informaţie şi motivare în rândul 

celorlalţi elevi ai şcolii. 

 Pregătirea elevilor din grupul țintă al proiectului ROSE 

prin activităti remediale și de sprijin ce au ca obiectiv 

scăderea absenteismului, înregistrarea progresului școlar și 

creșterea ratei de promovare la Examenul de Bacalaureat.  

 Activități  de consiliere și orientare  pentru elevii din 

grupul țintă al proiectului ROSE au ca rezultat reducerea 

fenomenului de abandon școlar, încurajarea finalizării 

studiilor şi a interesului pentru dezvoltare personală. 

 Motivarea şi implicarea agenţilor economici pentru: 

 Neîndeplinirea indicatorilor de rezultat previzionați in 

aplicaţi pentru proiectul ROSE.    

 Intensificarea factorilor demotivanţi pentru finalizarea 

studiilor: migraţie, lipsa încrederii în sine, priorităţi de 

ordin social sau material etc.    

 Se menţine slaba reprezentare a intereselor 

învăţământului  la nivel de politică socială.  

 Procesul încă lent de dezvoltare a sectorului IMM în 

zonă are repercusiuni asupra capacităţii de absorbţie a 

forţei de muncă specializate, chiar şi la nivel mediu. 

 Politica şcolară naţională poate determina în viitorul 

iminent ca oferta de şcolarizare a liceelor teoretice să 

surclaseze considerabil pe cea a şcolilor de tip 

tehnologic.  

 Menţinerea mentalităţii că un elev de la teoretic sau 
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configurarea CDL, derularea ROSE ca expresie a 

armonizării politicii şcolare cu cerinţele economico- sociale 

regionale, parteneriate pentru învăţământul profesional 

dual. 

 Implementarea, în colaborare cu agenţi economici, a 

unor programe de internship pentru grupuri de elevi 

interesaţi de specializarea în mediul real; 

 Renovarea şi reamenajarea unui număr de 4 săli de 

clasă. Dotarea  corespunzătoare a acestora cu mobilier,  

echipament IT şi birotică uzuală  în scopul bunei 

desfășurări a activităților propuse in proiectul ROSE și nu 

numai. 

 Elaborarea de auxiliare curriculare pentru fiecare nivel de 

studiu şi disciplină de bacalaureat de către profesorii 

implicați în proiectul ROSE . Produsele vor fi postate pe un 

site dedicat și accesibil elevilor și foștilor elevi ai instituției 

servicii are un viitor mai bun decât cel de la tehnic.  

 Puţini dintre părinţi sau adulţii care pot influenţa 

orientarea şcolară a elevilor de gimnaziu 

cunosc/recunosc semnificaţia  meseriilor şi 

specializărilor oferite de şcoală. In acest context 

optează pentru cele populare sau recunoscute drept 

uşoare. 

 Schimbările macroeconomice şi sociale din ultimii 

ani determină o intensificare a dezvoltării sectorului de 

servicii, în detrimentul sectorului industrial.    

 Conform statisticilor “ Planului regional de acţiune 

pentru învăţământul profesional şi tehnic regiunea 

Nord- Est”, secţiunea 4.1.3, structura şomajului pe 

niveluri de pregătire arată că cei mai afectaţi de şomaj 

sunt muncitorii monocalificaţi iar pe domenii de 

activitate ponderea cea mai mare o au şomerii din 
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noastre care nu au promovat examenul de Bacalaureat. 

 Valorizarea strategiilor de tip Altfel de lecţie, a achiziţiilor 

din proiectul e-classes şi a platformei proiectului.   

 Implicarea efectivă a comunităţii locale în conducerea 

administrativă a  unităţilor de învăţământ poate contribui la 

scurtarea circuitului problemă – rezolvare. 

 Consiliul de administraţie este direct responsabil de 

coordonarea administrativă a unităţii de învăţământ. 

 Prin componenta  pluripartită a consiliilor de 

administraţie, se pot identifica mai uşor nevoile 

educaţionale ale comunităţii şi ofertele pieţei muncii, în 

concordanţă cu specificul zonei şi cu resursele educative 

existente. 

 Implicarea  părinţilor şi a elevilor în proiectarea activităţii 

unităţii de învăţământ ar putea da posibilitatea cunoaşterii 

şi acomodării sistemului la nevoile şi aşteptările lor. 

industrie.  

 Scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă 

sau reconfigurarea hărţii economice locale/regionale.  

 Infuzie de agenţii abilitate în reconversie 

profesională prin cursuri intensive de scurtă durată.    

 În ultimii ani se înregistrează o mare fluctuaţie a 

personalului didactic, ceea ce are repercusiuni negative 

asupra principiului continuităţii, deosebit de importante 

în asigurarea calităţii în educaţie. 

 Selecţia resurselor umane realizată predominant pe 

criterii străine misiunii şcolii noastre. 

 Limitarea puterii de decizie a managerului în 

valorificarea resurselor umane şi fizice. 

 Scăderea numărului de elevi datorată scăderii 

natalităţii. 

 Mobilitatea anuală a corpului profesoral. 
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 Oferta generoasă de programe cu finanţare europeană 

ERASMUS+, POIM; 

 Presiunea comunităţii economice privind necesitatea 

formării continue a adulţilor (învăţământ liceal la seral, 

învăţământ posticeal); 

 Devine din ce în ce mai vizibilă implicarea agenților 

economici în viața școlii prin parteneriate educaționale, ce 

au drept scop asigurarea desfăşurării activității de instruire 

practică dar și oportunități de selecție a absolvenților prin 

încadrarea la locul de muncă. 

 Cooptarea operatorilor economici în proiectarea 

strategică a activităţii  unităţilor de învăţământ poate fi un 

argument în plus pentru aceştia de a contribui la 

modernizarea şcolilor prin sponsorizări, donaţii etc., sau 

prin iniţierea şi organizarea unor activităţi în comun. 

 Comunitatea locală are un rol sporit şi hotărâtor în modul 

 Existenţa unui număr relativ mare de elevi care 

abandonează şcoala din cauze de ordin material şi 

familial. 

 Schimbarea continuă a sistemelor de conducere din 

învăţământ determină o serie de modificări legislative şi 

nu asigură o continuitate în implementarea politicilor 

publice.  

 Dezinteresul manifestat de majoritatea pãrinţilor faţă 

de şcoală; 

 Delicvenţa  juvenilă şi copierea unor modele 

negative din societatea actuală; 

 Migraţia forţei de muncă calificată spre ţările 

europene dezvoltate; 

 Dificultăţi de integrare socio – profesională a 

absolvenţilor  

 Resurse bugetare insuficiente  
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de funcţionare a unităţilor de învăţământ. Ea poate 

armoniza conţinutul şi desfăşurarea educaţiei la nevoile 

regionale şi locale, creând, astfel, premisele unui 

învăţământ eficient pentru  comunitate.  

 Şcoala poate promova şi susţine programe ca:  A doua 

şansă, Şanse egale prin educaţie, Long Life Learning.  

 Extinderea paletei de meserii pentru învățământul tehnic 

și profesional. 

 Dezvoltarea activităţilor de microproducţie şi servicii, prin 

exploatarea resursei umane şi a dotărilor existente. 

 Implicarea în proiecte cu o paletă largă de parteneri şi de 

interese. 

 Lărgirea capacităţii de autodotare prin execuţie proprie.  

 La nivel sectorial, conform estimărilor din “ Planul 

Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi 

Tehnic”, în termeni reali vor avea loc creşteri  peste cota de 

 În unele cazuri, comunitatea locală nu înţelege faptul 

că şcoala este un bun al comunităţii, deci este în 

responsabilitatea sa şi în consecinţă, are obligaţia să se 

implice în activitatea ei.  

 Restructurarea reţelei şcolare 

 Costul standard pe elev nu acoperă integral 

resursele necesare unei formări de calitate. 

Standardele contrazic principiul Fiecare elev este unic!     

 În condiţiile relansării economiei, nevoile de 

pregătire şcolară, rapidă, de scurtă durată, pot reduce 

perioada de instruire la strictul dobândirii unei meserii, 

în detrimentul pregătirii tehnice şi culturale generale.  

 Curriculum actual este depăşit în multe situaţii de 

cererea de competenţe şi aşteptările dinspre piaţa 

muncii.   

 Instabilitatea economică demotivează agenţii 
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5% în construcţii şi industrie 

 Există resurse de expertiză pentru constituirea unui grup 

de lucru la nivel de instituţie, care să analizeze pe baza 

resurselor informaţionale existente un pachet coerent de 

interpretări ale rezultatelor învăţării pentru CDL-urile deja 

implementate, şi să prognozeze oportunităţi de 

implementare de noi cursuri, în acord cu resursele de 

experienţă, expertiză, timp şi management. 

 Asigurarea condiţiilor favorabile perfecţionării/pluri-

specializării continue pe diverse domenii a personalului 

didactic, conform cu standardele europene 

 Organizarea, prin implicarea ONG-urilor şi a factorilor 

abilitaţi în formare, a unui număr de cursuri pentru 

instruirea cadrelor didactice în domenii precum: 

management, relaţii interpersonale, optimizarea evoluţiei 

personale, tehnici de învăţare rapidă şi eficientă, 

economici şi comunitatea locală să susţină financiar 

instituţia şcolară şi să absoarbă toţi absolvenţii pe piaţa 

muncii. 

 Pauperizarea populaţiei limitează accesul tinerilor 

din mediul urban, dar îndeosebi al celor din mediul rural 

la continuarea/finalizarea studiilor.  

 Aportul insuficient de fonduri face ca parte din 

potenţialul resursei umane să rămână neexploatat 

corespunzător, prin menţinerea unui flux greoi al 

procesului instructiv – educativ, în anumite segmente, 

în care cunoaşterea şi progresul sunt strict dependente 

de tehnologie. 

 Imposibilitatea esenţializării conţinuturilor la anumite 

discipline, datorită lipsei de suporturi de curs  şi 

auxiliare actualizate.  

 Resursele de timp sunt insuficiente pentru intervenţii 
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cunoaşterea personalităţii subiectului educat, conflicte etc  

 Organizarea periodică a unor seminarii la nivelul  cărora  

cadrele didactice să fie instruite în determinarea şi 

aplicarea celor mai bune strategii ale învăţării, corelate 

strict cu specificul grupului de elevi şi cu resursele de timp.  

 Amplificarea resurselor de expertiză ale cadrelor 

didactice prin parteneriatele şi mobilităţile regionale, 

naţionale şi transnaţionale. 

 Oportunităţile oferite profesorilor de platformele e-

learning şi de resursele TIC aferente existente în şcoală.     

 Extinderea ofertelor de formare, perfecţionare venite 

dinspre comunitatea abilitată. Funcţionarea pe viitor a 

şcolii, cel puţin la nivel departamental,  ca centru de 

formare şi de reconversie profesională (şcoală postliceală, 

învăţământ cu frecvenţă redusă, cursuri de calificare şi 

recalificare profesională) mentorat 

remediale de succes.    

 Ignorarea particularităţilor de vârstă ale elevilor în 

implementarea CDL, la nivel de conţinuturi sau de 

metode, în ceea ce priveşte forma de învăţământ liceu 

seral. 

 Ignorarea  aportului esenţial pe care l-ar putea avea 

în implementarea unor curricule opţionale, extraclasă, 

anumite ONG- uri. 

 Conform “ Planului Regional de Acţiune pentru 

Învăţământul Profesional şi tehnic pentru Regiunea 

Nord - Est”, învăţământul industrial va scădea ca 

pondere până în 2022  la 34% 

 Există cadre didactice care nu au înţeles că şcoala 

trebuie să presteze o activitate care să satisfacă nevoile 

şi aşteptările beneficiarilor: elevul, familia acestuia şi, în 

final, comunitatea. 
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 Într-un orizont apropiat de timp va exista cerere pe piaţa 

muncii a unor meserii pe care le poate pregăti unitatea 

noastră şcolară.    

 Sensibilizarea autorităţilor pentru a realiza schimbări la 

nivel legislativ, de natură să fluidizeze relaţia cu familiile 

elevilor.   

 Conceperea şi derularea, în parteneriat cu factorii 

educaţionali abilitaţi, a unor programe de înţelegere a 

nevoilor speciale ale copiilor, care să optimizeze (dacă va fi 

cazul) comunicarea profesorilor cu aceştia şi cu familiile lor 

sporind astfel şansele lor de integrare   

 Crearea unui cadru legislativ care să reglementeze 

procedura de plecare la lucru în străinătate a părinţilor care 

au copii minori.    

 Investirea managerului cu capacitate decizională sporită 

la nivel de resurse materiale şi umane. 

 Menţinerea unui nivel scăzut al veniturilor în rândul 

cadrelor didactice poate duce la deprofesionalizarea 

acestora, prin limitarea accesului la un mod de viaţă 

conform cu statutul lor social firesc  

 Existenţa unui număr considerabil de contracte de 

muncă pe perioadă determinată poate duce la slaba 

aderare la echipă şi lipsa implicării în problemele de 

cultură organizaţională 

 Dificultăţile în coagularea unei echipe şi în 

dinamizarea acesteia, datorită lipsei de motivaţie de 

perspectivă în ceea ce priveşte atitudinea autorităţilor 

centrale faţă de educaţie 

 Practicarea la nivelul factorului decizional  extern 

unităţii a unor metode birocratice de evaluare, care 

presupun intocmirea unui număr mare de documente 

de către cadrul didactic, în detrimentul ponderii 
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 Implicarea tuturor factorilor educaţionali în decizie. 

 Colaborarea cu ONG-uri ca resurse de expertiză în 

domeniu managementului, activităţilor extracurriculare etc.                                  

 Atragerea elevilor cu potenţial în activităţi de tip 

parteneriat şcolar, pentru dezvoltarea aptitudinilor şi 

sporirea şanselor lor de afirmare. 

 Existenţa unor grupuri bine consolidate de elevi care 

desfăşoară activităţi extracurriculare de succes poate 

constitui o platformă motivantă pentru cei nou veniţi în 

şcoală 

 Activităţile extracurriculare pot constitui o pârghie de 

afirmare a instituţiei noastre şi o şansă pentru elevi  de a-şi 

găsi drumul. 

 Crearea unei baze de date complete privind proiectele 

derulate pentru o mai bună proiectare a celor viitoare şi 

pentru identificarea celor mai active şi eficiente persoane la 

majoritare a acţiunilor concrete de ameliorare a actului 

educaţional. Perpetuarea acestui tip de comportament 

la nivel de administraţie centrală menţine o 

incompatibilitate structurală între intenţiile declarate şi 

cele efective ale forurilor tutelare, având repercusiuni 

grave asupra calităţii prestaţiei omului de la catedră 

 Eşecul şcolar datorat nivelului slab de pregătire al 

elevilor la intrarea în instituţia noastră, imposibil de 

corijat uneori la nivel optim în intervalul de timp 

disponibil la nivel de pregătire standard 

 Eforturile realizate de cadrele didactice pentru 

recuperarea elevilor cu lacune poate avea repercusiuni 

negative asupra elevilor cu potenţial, prin defocusarea 

profesorului de la obiectivele de performanţă spre cele 

de ameliorare  

 Migrarea populaţiei tinere – submajore – spre alte 
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acest nivel 

 Contactarea a cât mai multe fundaţii capabile să ne 

sprijine în realizarea misiunii şcolii 

 Realizarea de parteneriate bilaterale economico- şcolare 

în care să existe promovare reciprocă, în conformitate cu 

măsurile specificate la nivel de convenţie/ protocol.       

 Facilitarea accesului la informaţie pentru formatori şi 

formabili    datorita informatizarii masive a şcolilor.   

 Participarea echipei didactice la proiecte şi mobilităţi 

interne şi externe pentru implementarea a noi strategii 

didactice motivante pentru elevi şi care să transforme 

device-urile în instrument de învăţare.                                                    

ţări pentru muncă sezonieră plătită 

 Sporul natural negativ. 

 Risc sporit de abandon şcolar în segmentul 

învăţământului obligatoriu, datorat mediului socio- 

economic din care provin majoritatea elevilor noştri. 

 Insuficienta exploatare a resurselor existente 

 Disfuncţii în evoluţia instituţională. 

 Valorificarea insuficientă a potenţialului uman 

existent, ca rezultantă a subfinanţării cronice.  

 Depersonalizarea actului educaţional. 

 Limitarea accesului elevilor la activităţi de tip 

extraşcolar din motive materiale. 

 Imposibilitatea conturării unui plan eficient de 

activităţi, centrat pe profilul organizaţional, datorită 

complexităţii activităţilor impuse de o programă prea 

densă.    
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 Absenţa deprinderii de a lucra “ project based” la 

cadrele didactice.  
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IV.2. Coordonate acţionale imediate şi de perspectivă, derivate din 

analiza SWOT 

 

Pentru a deveni ceea ce îşi propune Liceul Tehnologic de 

Mecatronică şi Automatizări Iaşi este interesat în orice moment: 

 să se documenteze şi să întocmească o prognoză realistă a 

evoluţiei şi a provocărilor de pe piaţa muncii la nivel 

local/regional/naţional/internaţional; 

 să se informeze cu privire la oferta educaţională a altor unităţi 

şcolare similare de pe plan local, astfel încât să evite ,,inflaţia” respectiv 

,,deficitul” anumitor domenii/specializări; 

 să încurajeze şi să motiveze stabilitatea populaţiei şcolare; 

 să atragă prin programele sale noi categorii de beneficiari; 

 să facă faţă concurenţei; 

 să asigure şanse egale tuturor celor care au nevoie de educaţie, 

indiferent de  particularităţi, de  etnie, religie, mediu social sau economic.  

Analiza  SWOT a generat coordonate acţionale strategice pentru 

activitatea viitoare, elaborate în consens cu ţintele strategice şi cu 

misiunea asumată.   

 

C 1. Centrarea  demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea 

competenţelor     

Ţinte asociate:   

T1. Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării; 

T2. Creşterea ratei de succes şcolar în rândul elevilor de liceu şi 

a procentului de promovare a examenului de bacalaureat prin activităţile 

desfăşurate inclusiv în cadrul proiectului ROSE; 
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T3. Prioritizarea competenţelor funcţionale necesare finalizării 

traseului şcolar şi învăţării pe tot parcursul vieţii, dezvoltării personale şi 

a potenţialului de angajare; 

T4. Implementarea  în procesul instructiv-educativ a unor 

strategii de instruire diferenţiată a elevilor.  Cei  cu  nevoi  speciale vor  

fi integraţi în fluxul educaţional iar cei capabili de performanţă vor fi 

susţinuţi permanent;  

T5.  Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi 

informale ca oportunitate formativă complementară pentru elevi;             

 

Context7: 

 S-a realizat identificarea stilurilor de învăţare pentru 85% dintre 

elevii şcolii astfel încît profesorii pot să-şi adapteze demersul didactic la 

nevoile elevilor (dovezi : dosarele diriginţilor, cataloage, documente de 

proiectare); 

 În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme 

pentru recuperarea cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură 

generală (dovezi: rapoarte catedre); 

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor 

obţin rezultate mai bune la învăţătură; 

  90% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea 

şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare 

unitare la nivelul catedrelor); 

 90% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii 

(dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă 

progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor); 

 
7 Configurat prin analiza autoevaluărilor/evaluărilor din perioada 2017-2020   
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 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie 

pentru sprijinirea învăţării în proporţie de 100% (dovezi: proiectarea 

unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la lecţie, fişe 

de observare monitori CEAC). 

 Pe parcursul a 4 ani trebuie acoperit ecartul 3÷6 puncte dintre 

mediile de admitere şi condiţia de promovare a examenului de 

Bacalaureat.  Elevii care aleg LTMA au în marea lor majoritate, în 

gimnaziu, media 5 la disciplinele din domeniul Ştiinţe şi la Română. 

Acest 5 este, conform declaraţiilor elevilor, de cele mai multe ori obţinut 

în contextul generozităţii sau a eforturilor de moment. In acest context 

rezultatele la examenul de bacalaureat înregistrează un trend 

descrescător de la promoţie la promoţie. (sursa: statisticile şcolii); 

 Promovabilitatea la examenele de certificare a competenţelor Nivel 

4 a fost de 100% ceea ce dovedeşte că interesul pentru formarea 

profesională surclasează interesul pentru diploma de BAC (sursa: 

statisticile şcolii); 

 Există preocupare din partea cadrelor didactice pentru formarea 

continuă prin susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de 

formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile 

profesorilor); 

 Majoritatea covârșitoare a celor chestionați (92%) spun că sunt 

mulțumiți de relaţia pe care o au cu personalul școlii și de echitatea 

evaluării/notării (sursa- chestionare elevi); 

Intervenţii/acţiuni: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ conform 

recomandărilor CQAF. (proces reglementat prin Planul operaţional 

pentru asigurarea calităţii); 
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 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură 

şi ţinte individuale de învăţare pe baza testelor iniţiale; 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor 

individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a 

fiecărui elev; 

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere 

posibilitatea învăţării prin paşi mici; 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică  

învăţarea centrată pe elev; 

 Utilizarea platformelor de învăţare/informare puse la 

dispoziţie de minister/alte instituţii abilitate; 

 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de 

păstrare a înregistrărilor; 

 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul 

de predare- învăţare; 

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale 

pentru a determina creşterea motivaţiei învăţării; 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea 

unor elevi cu o pregătire iniţială mai bună; 

 Restructurarea Regulamentului Intern, pe baza noilor 

elemente legislative pe care le promovează Uniunea Europeană, pentru 

cristalizarea unui profil moral al formabilului bazat pe valorizarea 

durabilităţii şi pentru o nouă calitate a  relaţiilor formator - formabil. 

 Implicarea unui număr mai mare de părinţi în activităţile 

şcolii, în vederea atenuării absenteismului şi prevenirii abandonului. 

  Realizarea unei  baze de date prin care să se identifice şi să 

se cunoască toţi elevii din şcoala noastră care prezintă nevoi 

educaţionale speciale sau care se află în situaţii de risc social. Baza de 
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date va fi folosită pentru oferirea de servicii de asistenţă, consiliere şi 

îndrumare a elevilor în cauză, de către instituţiile abilitate să ofere sprijin 

de specialitate, precum şi pentru construirea unui parteneriat cu părinţii 

elevilor care se confruntă cu astfel de probleme 

 Cristalizarea brand-ului instituţional, prin valorificarea 

parteneriatelor. Partenerii trebuie să se alăture şcolii în conturarea unui 

profil deontologic specific pentru “triunghiul” formator - formabil – 

facilitator al formării, precum şi în realizarea de produse şi specializări 

intelectuale şi fizice care vor purta emblema proprie. 

 Vectorizarea ofertelor educaţionale curriculare şi 

extracurriculare dinspre formarea/valorizarea competenţelor de bază ale 

elevilor spre dobândirea competenţelor cheie necesare pentru învaţarea 

de-a lungul întregii vieţi şi spre acumularea de credite specifice formării 

pe care o promovează şcoala (ECVET).  

 Implementarea, prin intermediul proiectului ROSE, a unui 

program de internship.  Obiectivul principal al programului constă în 

creşterea motivaţiei elevilor participanţi pentru finalizarea studiilor şi 

pentru obţinerea  certificatului de calificare profesională care să le 

faciliteze inserţia pe piaţa muncii.   

 Facilitarea accesului elevilor la programe de pregătire 

remedială specifică etapei de şcolarizare în care se află. (Programe  

derulate prin intermediul proiectului ROSE sau alternative).  

  

Responsabili: Structurile manageriale. 

Rezultate prognozate/indicatori de performanţă:  

 Calificativul Foarte bine -  rezultat al evaluărilor interne şi externe, 
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 Promovabilitate majorată anual cu peste 6% la absolvirea ciclului 

superior şi cu 6 procente, în medie, pentru cei 4 ani în care se va 

desfășura proiectul ROSE, la examenul  de Bacalaureat. 

 Antrenarea a peste 80% dintre elevi în programe educative ce 

vizează dobândirea competenţelor cheie şi dezvoltare personală. 

 Revizuirea periodică a Regulamentului Intern. 

Orizont de timp imediat:  2021; strategic: 2023. 

Monitorizare: permanent cu raportare anuală. 

 

C2. Asigurarea resurselor fizice în vederea alinierii formării 

promovate de şcoală la standardele europene aferente 

specializărilor/calificărilor propuse (EQF, ECVET).                  

Ţinte asociate:   

T1. Autorizarea/acreditarea  pentru noi calificări/specializări atât 

pentru învăţământul  liceal,  invatamâtul tehnic profesional şi 

învăţământul postliceal. 

T2. Implicarea şcolii în parteneriate şi colaborări interne şi 

externe; 

T3. Aplicarea legislaţiei şi normativelor specifice mediului 

educaţional intern şi internaţional. 

T4. Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru o educaţie 

formativă şi generalizarea utilizării calculatorului în cadrul procesului 

instructiv-educativ; 
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Context: 

 Biblioteca şcolii este dotată cu circa 37000 volume şi 85%  din 

elevii şcolii au fişe la bibliotecă (sursa : registrele de evidenţă ale 

compartimentului). În fiecare locaţie exista  sală de lectură ; 

 Spaţiile şcolare sunt dotate majoritar cu mobilier ergonomic. 

 Starea fizică a spaţiilor de învăţământ este bună şi foarte bună  în 

procent de 85%. 

 Dotarea cu echipamente IT, acoperă nevoile elevilor în raport de 1 

la 3.  

 Laboratoarele tehnologice ca şi cele pentru ştiinţe includ şi 

aparatură şi echipamente funcţionale, unele uzate moral la care se 

adaugă portofolii de softuri educaţionale.  

 Dotările atelierelor şcoală sunt uzate moral şi fizic în proporţie de 

78% dar pot fi valorificate pentru instruirea de nivel 3. Instruirea practică 

se desfăşoară în procent de 80% la agenţii economici parteneri; 

 Spaţiile alocate activităţilor sportive îndeplinesc prea puţin condiţiile 

unei funcţionalităţi acceptabile.  

Intervenţii/acţiuni: 

 Continuarea procesului de organizare/dotare funcţionalităţii a 

laboratoarelor tehnologice pentru calificările propuse de actualul plan de 

şcolarizare, conform standardelor cerute de ARACIP. 

 Reconsiderarea ofertei educaţionale de perspectivă şi asigurarea 

bazei materiale necesare promovării de noi servicii de către şcoală. 

 Dotarea cu cel puţin un calculator şi un videoproiector a fiecărui 

cabinet/laborator/sală de clasă. 

 Up-gradarea reţelelor de calculatoare care să permită valorificarea 

platformelor educaţionale pentru toate disciplinele. 
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 Îmbunătăţirea finanţării prin accesarea de surse necentralizate, pe 

bază de realizare de proiecte şi participarea la competiţii de finanţare 

pentru modernizarea bazei materiale şi pentru investiţiile identificate ca 

necesare (sală de sport, teren de sport, sală de festivităţi, laborator 

fonetic, reabilitarea clădirilor etc)  

 Constituirea de echipe de proiect şi elaborarea de proiecte de 

dezvoltare a resursei umane şi dotări, identificarea de surse de finanţare 

adecvate, fonduri europene, având ca scop completarea resurselor 

financiare, pentru o dezvoltare instituţională durabilă şi adaptată 

contextului socio- economic actual, dar și erei digitalizării. Este vizată în 

principal obţinerea unei finanţări pentru dotarea laboratoarelor 

tehnologice, esenţială pentru instituţia noastră, dar şi investiţia materială 

în formarea resursei umane, formator şi formabil. 

 Ca o consecinţă a finanţării deficitare a laboratoarelor de fizică şi 

chimie, se va realiza un parteneriat interdisciplinar între profesorii de 

chimie - fizică şi discipline tehnice, pentru eficientizarea însuşirii 

competenţelor cros - curriculare în rândul elevilor. Datorită aspectelor 

comune ale conţinuturilor, profesorii vor putea utiliza baza materială a 

laboratoarelor pentru realizarea unui program de recuperare a 

cunoştinţelor teoretice ale elevilor, necesare la orele de laborator 

tehnologic. Acest parteneriat se va realiza prin identificarea punctelor 

comune în conţinuturile programelor de studiu şi adaptarea proiectării 

didactice şi a pachetului de metode şi strategii didactice la nevoile 

grupului de formabili.  

 Valorificarea oportunităţilor oferite prin proiectul ROSE care alocă 

până la 20% din costurile directe pentru lucrări civile minore de renovare, 

amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), 

fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri.  
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 Valorizarea programului de Internship pentru dobândirea 

experientei practice Meseria bratara de aur care permite elevilor 

participanţi să îşi dezvolte competentele profesionale intr-un mediu 

autentic, dotat corespunzator cu tehnologii de ultimă oră, la agentul 

economic partener. 

 
Responsabili: Structurile manageriale, Administrator financiar 

Rezultate prognozate:  

 Realizarea claselor pentru calificările profesionale solicitate de 

către operatorii economici; 

  Cel puţin un proiect pe an va primi finaţare/susţinere din surse 

diverse: asociaţie, granturi, aplicaţii agenţi economici, organizaţii 

internaţionale etc. 

 Toate disciplinele tehnice şi 80% dintre disciplinele de cultură 

generală vor beneficia de baza materială recomandată pentru obţinerea 

calităţii conform CQAF.  

 Dotarea a patru săli de clasă în scopul desfaşurării activităţilor de 

pregătire remedială din cadrul proiectului ROSE: mobilier, tablă,  

echipamente IT.   

Orizont de timp imediat: sem. II, 2021-2022; strategic: 2023 

Monitorizare: permanent, cu raportare la fiecare final de etapă. 

 

C3. Reconsiderarea priorităţilor privind procesul de învaţare şi 

interesele elevului, în condiţiile în care oferta şcolii cuprinde nivele de 

instruire care nu fac parte din învăţamântul obligatoriu. 

Ţinte/Indicatori:   
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T1. Stabilirea priorităţilor procesului de învăţare pornind de la 

premiza că oferta şcolii cuprinde şi nivele de instruire care nu fac parte 

din învăţământul obligatoriu. 

T2. Flexibilizarea ofertei de şcolarizare în acord cu evoluţia 

relaţiilor şcoală-factori interesaţi, importanţi pentru şcoală.   

T3. Fidelizarea populaţiei şcolare şi ameliorarea anuală a ratei 

absenteismului şcolar, prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului 

ROSE  

T4. Creşterea ratei de succes şcolar în rândul elevilor de liceu şi 

a procentului de promovare a examenului de bacalaureat prin activităţile 

desfăşurate în cadrul proiectului ROSE; 

T5. Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi 

informale ca oportunitate formativă complementară pentru elevi; 

T6. Implementarea în procesul instructiv-educativ a unor strategii 

de instruire diferenţiată a elevilor.  Cei  cu  nevoi  speciale vor  fi integraţi  

în fluxul educaţional iar cei capabili de performanţă vor fi susţinuţi 

permanent; 

Context: 

 În cadrul concursurilor şcolare, elevii şcolii au obţinut rezultate 

bune la nivel judeţean şi naţional nu numai la disciplinele tehnice. Sursa: 

rapoartele Comisiei pentru olimpiade şi concursuri;  

 Promovabilitatea la examenele de bacalaureat a fost sub media pe 

judeţ;  

 Oferta de activităţi educative formale şi nonformale este 

considerată atractivă, fapt demonstrat de gradul ridicat de participare din 

partea elevilor şi numărul mare de parteneri implicaţi.  

 Nivelul interesului şcolar pentru trecerea la nivel superior, în ultimii 

trei ani, a crescut cu 12%; 
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 42.38% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel 

universitar sau postliceal; 

 89,1% din elevi au înregistrat progres şcolar faţă de evaluarea 

predictivă la majoritatea disciplinelor. Rămân deficitare disciplinele de 

Bacalaureat. Aici progresul se menţine sub media 6 la majoritatea 

elevilor.       

 Absenteismul elevilor în anul şcolar 2020-2021 s-a menţinut la o 

cotă îngrijorătoare, mai ales la clasele din ciclul superior, dar redusă 

totuşi cu 24% faţă de 2019-2020. S-a înregistrat o schimbare în paleta 

motivelor invocate de elevi pentru absenţele acumulate. 

 Starea disciplinară a elevilor este bună. Mediile la purtare sub 8 

sunt datorate majoritar numărului mare de absenţe ale elevilor. 

Intervenţii/acţiuni: 

 Implementarea proiectului privind învățământul secundar  

ROSE - ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT   

 Dezvoltarea sistemului partenerial pentru evaluarea competenţelor 

specifice din oferta şcolară.  

 Dezvoltarea procedurilor interne de testare a abilităţilor 

vocaţionale. Aceasta va cuprinde aplicarea testelor de identificare a 

aptitudinilor pentru profilul tehnic unui grup ţintă de elevi la momentul 

formulării opţiunilor pentru traseul educaţional viitor.  

 Consilierea elevilor pentru orientarea în carieră, permiţând 

indentificarea potenţialilor beneficiari de servicii educaţionale din partea 

noastră ca instituţie. 

 Menţinerea proiectului de fidelizare a elevilor faţă de biblioteca 

şcolii, prin întocmirea de fişe de împrumut pentru toţi elevii şcolii. 

Bibliotecarul şcolii va oferta direct în ceea ce priveşte fondul de carte 

existent, prin popularizarea noilor achiziţii la fondul de carte în rândul 
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elevilor, şi prin studierea programelor şcolare, pentru a veni în 

întâmpinarea nevoilor elevilor. Eficientizarea accesării fondului de carte 

va fi realizată prin inversarea fluxului cerere- ofertă, de la elev- bibliotecă 

la bibliotecă- elev.  

 Elaborarea unui sistem de acreditare propriu instituţiei, pentru 

agenţii economici cu care intrăm în parteneriat, prin intervievarea 

acestora asupra disponibilităţii de a lucra cu elevii noştri şi prin 

identificarea resurselor materiale de care dispun. 

 Procesul de evaluare a elevilor în practica comasată să suporte 

îmbunătăţiri, sub aspectul corectitudinii şi rigurozităţii, iar sarcinile 

impuse de evaluare să fie pliate pe standardele naţionale definite în 

cadrul fiecărei calificări. 

 Evaluarea achiziţiilor elevilor în segmentul învăţământului teoretic 

să se realizeze în termeni cognitivi, afectivi şi performativi. 

 Motivarea membrilor tineri ai echipei de formatori şi a elevilor din 

ciclul superior pentru participarea în programe şi proiecte comunitare, 

prin instruirea în ceea ce priveşte prevederile legislative şi stimularea 

iniţiativei şi a competiţiei de idei. 

 Elaborarea şi aplicarea instrumentelor şi procedurilor de evaluare a 

diferitelor activităţi, în funcţie de standardele şi indicatorii de evaluare 

propuşi; 

 Revizuirea proiectării activităţii educative şcolare şi extraşcolare, 

crearea echipelor interdisciplinare pentru iniţierea de proiecte educative, 

intensificarea activităţii educative parteneriale la nivel local, naţional şi 

internaţional.  

 Identificarea nevoilor şi a resurselor pentru fiecare categorie de 

elevi. În funcţie de acestea se va elabora un program anual de activităţi 

care să conţină:  activităţi de pregatire remedială şi pregătire   
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suplimentara pentru bacalaureat, pregătire suplimentară pentru 

performanţă, activităţi extracurriculare,  consiliere și educație în carieră. 

O oportunitate în acest demers o reprezintă aplicaţia pentru proiectul 

ROSE.  

Responsabili: Structurile manageriale, Comisia de calitate, Comisia 

pentru proiecte şi programe comunitare, Comisia pentru proiecte şi 

programe educative. 

Tinte/Indicatori 

 Reducerea pierderilor pe cohortă cu cel puțin 1%  anual. 

 Procentul de promovabilitate la bacalaureat crescut cu cel puțin 5% 

anual. 

 Fidelizarea echipei de formatori şi menţinerea acesteia cât mai 

compactă pe perioada unui ciclu de şcolarizare. Cel puţin 65% din 

echipa didactică la clasă să respecte principiul continuității la încadrare. 

 Evaluarea va fi standardizată progresiv pentru toate domeniile de 

formare din şcoală prin raportare la ECVET. 

Orizont de timp imediat: an şcolar 2021-2022; strategic: 20238 

Monitorizare: anuală. 

 

 

C4. Dezvoltarea resurselor umane şi a relaţiilor interpersonale în 

vederea asigurării calităţii în formare.          

        Tinte/Indicatori : 

T1. Promovarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev-

părinte; 

 
8 Finalul proiectului ROSE 
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T2. Dezvoltarea  organizaţiei prin perfecţionarea 

managementului, prin ridicarea la un nivel superior a pregătirii echipei 

didactice şi a personalului angajat. 

T3. Îmbunătăţirea imaginii instituţiei în mass-media şi în 

comunitatea educaţională prin performanţele elevilor şi ale echipei 

didactice.   

Context: 

 85% dintre elevii şcolii şi 91% dintre părinţii intervievaţi au apreciat 

ca foarte bună comunicarea cu echipa managerială, cu diriginţii şi 

membrii consiliului clasei, 

 Personalul didactic şi auxiliar este calificat 100% 

 91% din cadrele didactice au participat la forme de perfecţionare. 

Dintre aceştia 75% au acumulat numărul de credite aferent etapei. 

 Managementul este considerat reformator şi în acelaţi timp 

motivant pentru echipă. 

 Nu s-au înregistrat situaţii tensionate sau conflictuale nici la nivelul 

personalului angajat şi nici cu terţi. 

 

Intervenţii/activităţi: 

 Cristalizarea unui grup de mentorat la nivelul şcolii, pentru 

sprijinirea formatorilor tineri, debutanţi sau aflaţi la început de carieră, 

prin consiliere şi informare, diseminarea cunoştinţelor referitoare la 

funcţionarea sistemului, identificarea oportunităţilor de carieră. 

 Reorganizarea fiecărui departament instituţional conform cu noile 

cerinţe europene, în primul rand prin schimbarea mentalităţii tuturor 

angajaţilor faţă de necesităţile care au apărut în ultimul timp la locul de 

muncă al fiecăruia, prin dezvoltarea disponibilităţii de cooperare 
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interdepartamentală, prin accesarea instrumentelor informatice de lucru 

şi prin prelucrarea sintetică a datelor statistice de in-put si out-put. 

 Identificarea partenerilor sociali disponibili pentru acordarea de 

burse de sprijin sau recompensatorii/premii pentru elevii şcolii. 

 Motivarea echipei de formatori pentru cunoaşterea instrumentelor 

de asigurare a calităţii, pentru asumarea Planului operaţional privind  

asigurarea calităţii şi a Planului operaţional privind implementarea 

instrumentelor pentru managementul calităţii. 

 Motivarea elevilor şi profesorilor pentru adoptarea dimensiunii 

europene în educaţie prin organizarea de întâlniri trans-naţionale, 

aderarea la grupuri multinaţionale al căror obiectiv este formarea 

instituţionalizată şi nu numai,  

 Realizarea schimburilor şcolare pentru educaţie şi formare 

profesională, 

 Creşterea mobilităţii profesionale a profesorilor şi completarea 

educaţiei formale a elevilor prin organizarea de cursuri facultative sau 

contracost care să le faciliteze însuşirea noilor tehnici comunicaţionale şi 

informaţionale, favorizarea învăţării limbilor europene.  

 Reconsiderarea ofertei educaţionale şi procedurilor privind 

formarea profesională a angajaţilor în acord cu recomandările Strategiei 

pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă. 

 Aplicaţii pentru programe care să permită şcolii evaluarea şi 

certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele 

formale. 

Rezultate prognozate: 
 Minimum o întâlnire/un proiect inter/trans-naţional pe an care să 

antreneze peste 10% din elevii şi profesorii şcolii. 
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 Parteneriate/înfrăţiri cu şcoli din ţări ale Uniunii Europene şi din 

Republica Moldova; 

 Constituirea şcolii în centru de formare pentru cursuri TIC, limbi 

europene, civilizaţie europeană. (o grupă/un curs pe semestru).  

 Fiecare debutant va beneficia de consilierea pedagogică a unui 

mentor. 

 O  bursă pe an pentru elevii capabili de performanţă. 

 Fişa postului revizuită în consens cu profilul angajatului european.  

 Acreditarea a două programe de evaluare şi certificarea 

competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.  

Responsabili: Structurile manageriale, Responsabilul cu Formarea 

continuă, Responsabil proiecte şi programme europene 

Orizont de timp imediat: 2022; strategic: 2023. 

Monitorizare: permanent, cu raportare la finalul fiecărei 

etape/activităţi. 

 

 

Perspectiva  2021-2022,  pentru Liceul Tehnologic de Mecatronică şi 

Automatizări, este configurată prin planul operaţional care conţine 

obiective şi activităţi/acţiuni specifice asociate domeniilor de intervenţie,   

priorităţilor şi ţintelor strategice identificate. 
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PRIORITĂŢI/DIRECŢII DE ACŢIUNE 
 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale prin: 

 

 Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ privind asigurarea 

şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin Comisia 

de Evaluare și Asigurare a Calității, SIIIR, Cadrul național al 

calificărilor; 

 Asigurarea calității procesului didactic (predare-învățare-

evaluare) din perspectiva educației pe tot parcursul vieții și prin 

raportare la politicile educaționale europene și la contextul 

pandemic actual;  

 Monitorizarea procesului de predare/învăţare/evaluare din 

perspectiva centrării activităţilor pe elevi şi pe nevoile lor 

educaţionale, precum şi pe realizarea unui parteneriat autentic 

profesor-elev, urmărindu-se alfabetizarea științifică și 

dezvoltarea gândirii critice în contextul pandemic actual;  

 Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva 

formării competenţelor cheie în scopul îmbunătățirii rezultatelor 

școlare; 

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor de bacalaureat, de 

certificare a competențelor profesionale și absolvire a școlii 

profesionale;  

 Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar;  

 Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică.  

 Adaptarea ofertei educaționale la cerințele comunității și ale 

absolvenților clasei a VIII-a, prin promovarea CDL; 
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 Dezvoltarea unei culturi digitale în procesul de predare-învățare-

evaluare, a leadership-ului și managementului școlii prin 

implementarea de sisteme informatice de suport; 

 Crearea de grupuri și platforme care să faciliteze schimbul de 

cunoștințe, informații, bune practici comunicarea; 

 Monitorizarea implementării noilor programe școlare și a noilor 

planuri de învățământ la școala profesională, cu respectarea 

specificului celor trei scenarii aprobate (verde, galben, roșu); 

 Elaborarea documentelor de proiectare și de gestionare a 

resurselor umane, cu includerea aspectelor specifice educației 

în mediul online. 

 

II. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale prin: 

 

 Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă şcolară la 

educaţie, prin eliminarea oricăror forme de discriminare şi 

segregare;  

 Sprijinirea elevilor cu risc major de abandon şcolar  în vederea 

diminuării acestei situaţii prin implementarea de programe 

educaționale şi de formare a cadrelor didactice;  

 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copii 

cu cerinţe educaţionale speciale și pentru cei care provin din 

medii socio-economice defavorizate;  

 Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea 

reducerii absenteismului și abandonului școlar. 

 Asigurarea calității serviciilor de asistență psihopedagogică 

pentru toate categoriile de beneficiari în vederea asigurării 

progresului școlar pentru toți elevii; 
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 Recredibilizarea învățământului tehnic și profesional prin 

dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituții școlare și mediul de 

afaceri, exploatarea oportunităților oferite de învățământul dual; 

 Îndrumarea cadrelor didactice cu privire la desfășurarea învățării 

online; 

 Identificarea și asigurarea de resurse în vederea accesului la 

învățarea  online pentru elevi și profesori. 

 

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie prin: 

 

 Încurajarea şi susţinerea performanţelor elevilor prin 

organizarea şi participarea la olimpiade, concursuri şi 

valorizarea rezultatelor deosebite obţinute;  

 Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a cabinetului de 

consiliere psihopedagogică. 

 Asigurarea condițiilor optime pentru organizarea competițiilor 

școlare cu respectarea regulamentelor specifice și a regulilor 

impuse de contextul pandemic;  

 

IV. Dezvoltarea autonomiei unităţii şcolare prin :  

 

 Aplicarea legislaţiei în vigoare din perspectiva unui managemnet 

proactiv care valorifică specificul comunității și prin raportate la 

politicile educaționale naționale și europene în contextul 

pandemic actual; 

 Asigurarea consultanţei și sprijinirea personalului didactic şi 

didactic auxiliar în vederea dezvoltării parteneriatelor active cu 

autorităţile şi comunitatea locală;  
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 Facilitarea dialogului şi colaborării cu reprezentanţii comunităţii 

locale şi ai părinţilor; 

 Eficientizarea asigurării și gestionării resurselor material la 

nivelul unității școlare; 

 Conștientizarea părinților și a reprezentanților autorităților locale 

și ai altor instituții din comunitatea locală asupra rolurilor sporite 

în relație cu dezvoltarea școlii și a educației în general, formarea 

părinților în acest sens. 

 Îmbunătățirea calității managementului școlar.  

 

V. Formarea şi dezvoltarea personală şi profesională continuă a 

întregului personal din şcoală, prin 

 

 Evaluarea, consilierea  și monitorizarea cadrelor didactice 

pentru aplicarea noilor programe școlare și pentru echilibrarea 

raportului dintre abordarea disciplinară și cea integrată; 

 Sprijinirea cadrelor didactice debutante în procesul formării 

continue;  

 Evaluarea personalului didactic din perspectiva eficienţei 

cursurilor de formare urmate; 

 Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin 

participarea la activităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la 

nivel local/județean/național;  

 Consolidarea parteneriatului cu unităţi din  învăţământul 

superior în formarea iniţială şi continuă pentru cariera didactică;  

 Colaborarea cu ISJ şi CCD ca principali ofertanţi de formare 

continuă în acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice 

și cu politicile educaționale naționale; 
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 Susținerea educației permanente și a învățării pe tot parcursul 

vieții pentru toate categoriile de personal. 

 Susținerea cercetării științifice, didactico-pedagogice și de 

specialitate, a colaborării cu mediul academic universitar, în 

scopul realizării de diagnoze, analize și a elaborării unei strategii 

educaționale specifice conceptului de școală prietenoasă; 

 Dezvoltarea competenețelor digitale ale cadrelor didactice ; 

 Implementarea de proiecte și programe educaționale în vederea 

abilitării curriculare a cadrelor didactice, din perspectiva învățării 

online, a educației centrate pe elev și educației pe tot parcursul 

vieții. 

 

 

VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă 

complementară pentru elevi, prin: 

 Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală cu 

cele ale comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările 

societăţii actuale;  

 Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, 

permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării 

civismului, a antreprenoriatului, voluntariatului, 

muticulturalismului, într-o societate complexă dinamică; 

 Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale ca 

dimensiuni ale procesului educaţional în vederea prevenirii şi 

reducerii fenomenelor de abandon şcolar şi absenteism; 

 Dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi educative şcolare 

şi extraşcolare; 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
11

7 

 Promovarea dialogului intercultural prin parteneriate cu instituții 

relevante din mediul cultural și economic ieșean; 

 Dezvoltarea unor strategii educaționale specifice în vederea 

diminuării situațiilor de violență în școală (bullyng). 

 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor, prin: 

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului educativ al 

părinţilor și al elevilor adulți; 

 Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare 

profesională şi socio-culturală pozitivă a tuturor actorilor 

educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi 

profesională; 

 Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de 

formare a adulţilor.  

 Monitorizarea inserției absolvenților; 

 Accentuarea rolului activ al școlii ca centru de informare în 

domeniul educației și de formarea adulților/partenerilor 

educaționali. 

 

VIII. Compatibilizarea procesului de învăţământ promovat de şcoală cu 

cel european, prin : 

 

 Corelarea demersurilor şcolii cu politicile ISJ şi M.E.C. în 

vederea compatibilizării  învățământului românesc, cu 

particularitățile sale, cu învățământul european; 

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea 

proiectelor educaţionale la nivelul unităţii şcolare; 
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 Inițierea și dezvoltarea de proiecte europene şi parteneriate cu 

instituţii similare din ţări europene în contextul modificărilor 

operate prin programul Erasmus+, POCU, POC, POIM; 

 Promovarea și valorificarea diversității și interculturalității în 

educație în contextul noului regulament prin programul Erasmus 

2021-2027; 

 Dezvoltarea de parteneriate și schimburi de experiențe în zona 

transfrontalieră cu Republica Moldova; 

 Asigurarea infrastructurii și echipamentelor specifice TIC; 

 Organizarea de dezbateri, ateliere, work-shop-uri, pentru 

prezentarea și analiza modelelor educaționale, manageriale, 

didactice din diferite spații culturale, colaborarea cu universități, 

biblioteci, centre culturale ieșene și naționale, promovând 

dimensiunea europeană a educației, în contextul noului 

regulament prin programul Erasmus 2021-2027.  
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Cap. V. Consultare, monitorizare, evaluare PAŞ 
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A. Etapele elaborării PAŞ: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAŞ prin:  

 studierea documentelor oficiale relevante pentru procesele de 

diagnoză şi prognoză care au constituit baza elaborării 

conţinuturilor prezentului document (vezi Preambul) ; 

 chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, 

agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri 

interesaţi în formarea profesională;  

 interviuri cu beneficiarii direcţi ai ofertei şcolii şi cu 

reprezentanţii comunităţii interesaţi şi interesanţi pentru 

demersul propus; 

 interpretarea datelor statistice la nivel european, naţional, 

regional şi local.  

3. Colaborarea cu şcolile din grupul de lucru, cu cele care au fost 

identificate ca surse principale de populaţie şcolară pentru 

instituţie,  cu ISJ, cu AJOFM, pentru colectarea şi prelucrarea 

informaţiilor în vederea analizei mediului extern actual şi 

preconizat. 

4. Configurarea priorităţilor, obiectivelor şi a domeniilor care necesită 

dezvoltare. 

5. Prezentarea proiectului Planului de Acţiune spre consultare 

Consiliului profesoral lărgit, Consiliului elevilor, Consiliului părinţilor 

şi partenerilor sociali. 

6. Structurarea observaţiilor înregistrate în urma consultărilor şi, pe 

baza acestora, redimensionarea/redefinirea domeniilor care 

necesită dezvoltare, reformularea obiectivelor şi priorităţilor de 

perspectivă. 
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7. Elaborarea planurilor operaţionale.  

8. Prezentarea documentului, în forma finală, spre avizare, factorilor 

abilitaţi. 

 

B. Implementare/ Monitorizare/Evaluare 

1. Implementarea PAŞ -ului va fi asumată de întregul personal al 

şcolii.  

2. Monitorizare:  

  Întruniri lucrative ale echipei de proiect pentru informare, 

feed-back, actualizare;  

 Desemnarea de către C.E.A.C. a unei echipe de observatori 

– raportori. 

3. Evaluare  

 Evaluări de etapă realizate de Comisia de calitate, finalizate 

prin rapoarte în C.P. şi C.A. 

 Consultarea  partenerilor externi implicaţi în realizarea 

proiectului pentru identificarea nevoilor de revizuire/corecţie a aspectelor 

care nu înregistrează succes. 

 

Activitatea Rezultate aşteptate Indicatori 

Constituirea echipei de 

monitorizare/evaluare 

Echipa îşi asumă 

sarcinile 

Constituirea 

echipei la începutul 

anului şcolar 

Elaborarea metodologiei, 

a procedurilor şi a 

standardelor cadru de 

monitorizare/evaluare.  

Planul cuprinde toate 

acţiunile din PAŞ şi 

stabileşte procedurile şi 

responsabilităţile 

Planul de 

monitorizare 
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Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Acţiunile din PAŞ sunt 

evaluate după fiecare 

termen propus   

Completarea fişelor 

de monitorizare    

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

Reglarea aspectelor la 

care se înregistrează 

deficienţe    

Valoare adăugată 

în calificativul 

acordat în urma 

evaluărilor 

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor. 

Analizele sunt pertinete 

şi permit identificarea 

instrumentelor/proceduri

lor de reglare 

Bazele de date şi 

fişe de progres  

asociate fiecărui 

obiectiv  

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor.  

Evaluare lunară sau 

conformă graficelor de 

implementare a 

programelor 

Toate obiectivele 

din PAŞ sunt 

evaluate în termen 

Revizuire PAȘ prin 

raportare la rezultatele 

evaluării şi la priorităţile 

contextuale. 

Corelarea evaluărilor 

interne şi externe ale 

PAŞ cu noile conţinuturi 

PAŞ revizuit  
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Glosar de termeni 

 

TVET – Învăţământ profesional şi tehnic  

MEN/MedC/MECTS/MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale/Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării/ Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Sportului/Ministerul Educaţiei Naţionale 

EQF - Cadrul European al Calificarilor (EQF) 

EQARF – Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii 

ECVET – Cadrul European de Credite Transferabile 

AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi 

Tehnic  

PLAI - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi 

Tehnic 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

pentru Formarea Profesională 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), 

Opportunities (Oportunităţi), Threats (Ameninţări)   

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

FPC – Formare profesională continuă 

ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională  

CC- Comisia de Calitate 
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CE – Consiliul Elevilor 

CP- Consiliul Părinţilor 

CA- Consiliul de Administraţie 

CP – Consiliul Profesoral 

PD- Plan dezvoltare 

P- prioritate 

T- ţintă 

C- coordonată 

 

Resurse : 

 Planul de acţiune al şcolii 2020-2025, ediţia revizuită decembrie 

2020, 

 Bazele de date specifice şcolii, comunităţilor economice şi 

educaţionale locale/regionale/naţionale/internaţionale, 

 Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 

şi Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 

(accesibile la momentul revizuirii PAŞ),  

 Ghid de elaborare a Planurilor de Acţiune /Dezvoltare ale Şcolii, 

versiunea 9, WYG International Ltd. Asistenţa Tehnică  

 Strategia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020,  versiune de 

lucru aprilie 2013  

 LEN 

 Programe manageriale şi Planuri operaţionale 2017-2021 
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Anexe (părţi integrante ale Planului de Acţiune al Şcolii): 

1. Baze de date resurse în elaborarea/ evaluarea PAŞ 

2.  Parteneri  şi colaboratori tradiţionali/ domenii de referinţă  

3. Programe  manageriale anuale  

4. Direcţii de acţiune şi planuri operaţionale anuale 
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 PARTENERI SI COLABORATORI TRADITIONALI/ DOMENII DE 
REFERINTA 
 

PARTENERIATE  PENTRU ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateneul Tătărași 

Palatul Copiilor 

Teatrul Luceafărul 

Biblioteca ”Gh. Asachi” Iași 

Biblioteca ”M. Eminescu” Iași 
 

Oragnizația JA România 

Lectoratul de limbă polonă 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei,  
Mănăstirea Cetățuia 

Biserica Nașterea Domnului ”Cuza Vodă” Iași 

Uniunea ucrainenilor din România, filiala Iași 

Asociația cultural-științifică ”V. Pogor” 

PARTENERI 
CULTURALI ȘI 

RELIGIOȘI 
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PARTENERIATE  SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centrul de zi ”Sf. Maria” Iași 

Spitalul de copii ”Sf. Maria” Iași 

Căminul ”Sf. Împărați C-tin și Elena” Iași 

Direcția de sănătate publică Iași 

Agenția Regională împotriva traficului de persoane 

Secția V Poliție Iași 

Inspectoratul Județean de Poliție Iași 

Complexul de Servicii Comunitare Bucium 

Complexul de Bătrâni Veniamin Costache, Iași 

Agenția Națională Antidrog 

PARTENERI 
 SOCIALI 

Inspectoratul Județean de Jandarmerie Iași 
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PARTENERIATE CU AGENTI  ECONOMICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERI 
 ECONOMICI 

 S.C. ARCELOR MITTAL TUBULAR 
PRODUCTS IAȘI 

S.C. TOTALGAZ INDUSTRIE IAȘI 

S.C. IG WATTEUW ROMANIA SRL 

S.C. ANTIBIOTICE S.A IAȘI 

S.C. BORGWARNER SRL ROMANIA 

S.C.T.P. IAȘI 

S.C. SERVUNION S.R.L. 

S.C. APAVITAL S.A. IAȘI 

S.C MOLDOCAR S.R.L. 

S.C. MICRO-TOP S.R.L. 

S.C. DOLY S.R.L. 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
12

9 

 

PARTENERIATE CU O.N.G.-URI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizația ”Salvați copiii” 

PARTENERI 
 O.N.G.-uri 

Fundația ”Alături de voi” 

Asociația Română pentru reciclare ROREC 

Asociația MBK 

A.S.I.E. Iași 

Asociația Formare Studia 

Asociația Paideia 

Fundația Corona 

Asociația G.E.C. Bucovina 

Asociația Maxwell Romania 

Societatea Națională Crucea Roșie 
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PARTENERIATE CU MASS-MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERI 
 MASS-MEDIA 

Trustul de presă ”Ziarul de Iași” 

Tele M 

TVR Iași 

Radio Iași 
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PARTENERI LEGISLATIVI SI DE FORMARE A CADRELOR 

DIDACTICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 

PARTENERI 
 LEGISLATIVI ȘI 
DE FORMARE A 
PERSONALULUI 

DIDACTIC 

MEN 

CCD Iași 

CJRAE Iași 

Facultatea de Mecanică  
 

Facultatea de Electronică și telecomunicații  
 

Facultatea de Inginerie chimică și protecția 
mediului 

Universitatea de științe agricole și medicină 
veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

U.M. 151 Iași 
 

I.T.M. Iași 

I.S.U. Iași 
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PARTENERI – REȚEA ȘCOLARĂ 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ – AN ȘCOLAR 2022-2023 
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PLANUL 
OPERAȚIONAL9 

AL 

LICEULUI TEHNOLOGIC DE 

MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI 

IAȘI 

 

 
9 Referinţă pentru planurile anuale 
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Prioritatea 1: Asigurarea şi promovarea unor servicii educaţionale de calitate 
T1. Stabilirea priorităţilor procesului de învăţare pornind de la premiza că oferta şcolii cuprinde şi nivele de instruire care nu fac parte din învăţământul obligatoriu.  
T2. Flexibilizarea ofertei de şcolarizare în acord cu evoluţia relaţiilor şcoală-factori interesaţi, importanţi pentru şcoală.   
T3. Autorizarea/acreditarea  pentru noi calificări/specializări atât pentru învăţământul  liceal,  învăţămâtul tehnic profesional şi învăţământul postliceal. 

T4. Fidelizarea populaţiei şcolare şi ameliorarea anuală a ratei absenteismului şcolar, prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului ROSE  
T5.  Valorizarea oportunităţilor oferite prin: 
Proiectul privind învățământul secundar (ROSE)  
Programul Operațional Capital Uman (PO CU)  
Organizarea și funcționarea învățământului profesional şi tehnic dual 
COORDONATA 1: Organizarea  şi monitorizarea activităţii de management al calităţii  
Argument: 
             Asigurarea în şcoală a unei pregătiri sub girul calităţii presupune modelarea demersului didactic astfel încât individul să fie pregătit atât pentru o tranziţie mai uşoară spre locul 
de muncă, cât şi spre învăţarea continuă. Pentru atingerea acestor obiective este necesară trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, care implică elevii în evaluarea 
eficacităţii procesului lor de învăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. 

Aşteptări:  
Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performaţelor 
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin preocuparea continuă,  atât pentru  obţinerea unor rezultate  la standarde europene, cât şi pentru încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii în 
vederea creşterii competitivităţii, a dezvoltării personale şi a potenţialului de angajare. 

COORDONATA 2: Proiectarea, organizarea şi monitorizarea demersului didactic în acord cu cerinţele actuale ale reformei învăţământului, prin promovarea învăţării centrate pe elev. 
Argument: 
        Calitatea activităţii didactice în şcoală este dată de capacitatea profesorului de a promova latura formativă a învăţării în detrimentul celei informative, în abilitatea de a utiliza 
metode moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare, care să pună în valoare potenţialul elevilor săi şi care să-i determine să participe activ la procesul instructiv-educativ. 
Aşteptări:  
Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă şi implicarea afectivă a elevului în procesul instructiv-educativ. 
Creşterea ratei de promovare a anilor de studii şi a examenului de Bacalaureat. 
Elevi activi şi motivaţi pentru învăţare. 
COORDONATA 3:  Proiectarea activităţii didactice în concordanţă cu nevoile elevilor şi stimularea lor în vederea asumării responsabilităţii propriei învăţări şi performanţe. 
Argument: 
         Evaluarea elevilor reprezintă o prioritate la nivel naţional şi judeţean. Ea trebuie să fie unitară, obiectivă şi corectă. Rezultatele evaluării la clasă trebuie să se coreleze cu 
evaluarea la examenele naţionale. În urma evaluării iniţiale,  cadrele didactice vor gândi şi propune planuri de remediere pentru fiecare elev. Scopul evaluărilor nu este de a ierarhiza 
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elevii, ci de a optimiza învăţarea şi de a stabili planurile cele mai adecvate pentru fiecare elev în parte. 

Aşteptări:  
Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performaţelor. 
Evaluarea competenţele elevilor în scopul realizării planurilor individuale de învăţare. 
Evaluarea-proces formativ, componentă a învăţării. 
COORDONATA 4: Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor în scopul adaptării procesului didactic la particularităţile acestora. Utilizarea  frecventă a programelor AEL şi a soft-
urilor educaţionale avizate, la toate disciplinele 
Argument: 
           Societatea informaţională produce schimbări fundamentale în existenţa colectivă şi individuală. Rolul sistemului educaţional este acela de a forma o nouă cultură a educaţiei şi a 
comunicării tot atât de necesară unui cetăţean european ca şi cultura civică.  
           Pentru ca noile tehnologii să aducă un beneficiu educaţiei, şcoala trebuie să-şi lărgească viziunea managerială, să formeze cadrele didactice şi să fie pregătită pentru a putea 
implementa şi utiliza adecvat tehnologiile multimedia. Implementarea acestei strategii cere ca profesorii să fie pregătiţi în acest domeniu şi să-şi schimbe optica de predare şi modul de 
interacţiune cu elevii. Elevii trebuie motivaţi pentru a transfera  
Aşteptări:   
Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, creşterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat cu 5%. 
Reducerea anuală a ratei absenteismului şcolar cu minim 10%. 
Adaptarea procesului didactic la noile cerinţe de comunicare şi informare, specifice unei societăţi moderne în continuă transformare. 

COORDONATA 5: Selectarea calificărilor solicitate în zonă şi adecvarea bazei didactice a şcolii la cerinţele acestora. 

Argument: 
        Şcoala trebuie să-şi organizeze demersul didactic de instrucţie şi educaţie în vederea oferirii unor servicii calitate şi adecvate nevoilor cu care societatea şi comunitatea se 
confruntă la nivel regional şi local. 
       Dezvoltarea rapidă în plan tehnologic solicită creşterea flexibilităţii şi capacităţii de adaptare sistemului de formare profesională, astfel încât inserţia profesională a tinerilor să fie 
posibilă. 

Aşteptări:  
Reducerea anuală a ratei absenteismului şcolar cu minim 10% prin identificarea corectă a cauzelor şi prin aplicarea unor soluţii optime, dar şi prin utilizarea în procesul instructiv-
educativ a unor strategii de instruire diferenţiată, atractivă pentru elevi care să le sporească interesul pentru şcoală. 
Adaptarea Ofertei educaţionale atât la nevoile elevilor cât şi la cerinţele de pe piaţa muncii la nivel naţional şi European. 
Realizarea planului de şcolarizare propus. 
Autorizarea unor noi specializările /calificările şi după caz acreditarea pentru cele  deja autorizate. 
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Obiective  Măsuri / Acţiuni Termene Responsabili Parteneri 
Sursa de 
finanţare 

Indicatori de performanţă 

1. Dezvoltarea 
capacităţii unităţii 
de învățământ 
privind asigurarea şi 
evaluarea calităţii 
serviciilor 
educaţionale oferite 
prin Comisia de 
Evaluare și 
Asigurare a Calității 
SIIIR, Cadrul 
național al 
calificărilor 
 

Dezvoltarea culturii calităţii la 
nivelul unităţii de învăţământ  
 

Permanent  
 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Cadre didactice 

ISJ 
ARACIP 

 

Funcţionarea C.E.A.C. în conformitate 
cu prevederile legislative în vigoare;  
Tot personalul cunoaşte şi îşi asumă  
R.A.E.I.  

Formarea membrilor C.E.A.C.  
 

Conform ofertei 
ISJ/CCD de 
formare/alţi 
furnizori abilitaţi 

Director, 
Responsabil CEAC, 
Responsabil formare 
continuă, 
 

ISJ 
CCD 
Alţi furnizori 
de formare 

Fonduri pentru 
formare (MEN, 
ISJ, CCD) 

Toţi membri C.E.A.C. formaţi in scopul 
utilizarii platformei on-line RAEI.  
Platformă on – line încărcată cu datele 
necesare. 

Monitorizarea acţiunilor care 
vizează evaluarea şi ameliorarea 
serviciilor educaţionale la nivelul 
unităţii de învăţământ  

Permanent 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabil CEAC, 
Responsabili arii 
curriculare 

ISJ  

Existenţa planului de măsuri privind 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
educaţionale, elaborat în concordanţă cu 
necesităţile identificate prin rapoarte de 
evaluare internă/externă. 

2. Asigurarea 
calității procesului 
didactic (predare-
învățare-evaluare) 
din perspectiva 
educației pe tot 
parcursul vieții și 
prin raportare la 
politicile 

Asigurarea aplicării 
curriculumului naţional, în 
conformitate cu planurile cadru şi 
cu programele şcolare în vigoare  

Permanent  
 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Cadre didactice 

ISJ  

Parcurgerea integrală a materiei la toate 
disciplinele de studiu  
Testele iniţiale şi cele finale aplicate la 
toate disciplinele la min. 75% dintre 
elevi. Valorizarea rezultatelor. 
Fişe de asistenţă/observare : min.1/cd 

Implementarea activităţilor 
proiectelor ROSE şi  
POCU 

Conform 
calendarelor 

Echipele de proiect 
ISJ 
IG Watteeuw, 
BorgWarner 

 
Obţinerea finanţării, respectarea planului 
de achiziţii, nr. activităţi/domenii 
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educaționale 
europene și la 
contextul pandemic 
actual; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptarea ofertei  curriculare 
CDL în 
concordanţă cu interesele şi 
nevoile de educaţie ale elevilor, 
cu resursele de care dispune 
şcoala şi cu tendinţele actuale din 
societate  

Semestrul  II  
  

Director, 
Responsabilul 
catedrei tehnice 

Comunitatea 
locală  
Părinţii  

 

Avizarea de către toţi factorii de interes a 
programelor şcolare pentru C.D.L.  
Calitatea programelor şcolare pentru 
C.D.L. (diversitate, atractivitate)  
 
Baza de date cu informaţiile derivate din 
aplicarea unor chestionare de impact 
pentru elevi, părinți și agenți economici  

 Fundamentarea realistă a planului 
de şcolarizare pe baza unei 
diagnoze pertinente a nevoilor 
comunităţii, în vederea integrării 
şcolare şi profesionale a 
elevilor/tinerilor  

Noiembrie   Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare 
 

Agenţi 
economici, 
CJRAE 
AJOFM 

 Numărul de clase realizate raportat la 
numărul de clase propuse  
 

Identificarea şi implicarea 
partenerilor economici în vederea 
realizării unui plan de şcolarizare 
adecvat. 
Identificarea şi motivarea 
partenerilor economici în vederea 
includerii în oferta şcolii a 
învăţământului profesionl dual 

Noiembrie   

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Profesori diriginţi 

Agenţi 
economici, 
CJRAE 

 

  
Existenţa unei analize de nevoi care stă 
la baza proiectului planului de 
şcolarizare. 
 
Realizarea ofertei de şcolarizare în 
concordanţă cu cerinţele pieţii muncii 
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Continuarea demersurilor în 
perspectiva acreditării unităţii 
şcolare pentru  calificările 
autorizate  în acord cu nevoile 
comunităţii locale şi dinamica 
forţei de muncă 

Conform 
calendarului 
ARACIP 

Director, 
Responsabil formare 
continuă, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Responsabilul 
catedrei tehnice,  
Contabil şef 
Responsabil CEAC 

Agenţi 
economici, 
AJOFM 
 

Consiliul local Obținerea autorizărilor/acreditării 

Sesiuni de tip Internship pentru 
dobândirea experientei practice: 
Meseria braţară de aur10 
 

90 h-Conform 
calendarului 
propus în cadrul 
ROSE 

Responsabilul 
catedrei tehnice, 
Echipa de proiect 
(ROSE) 
 

IG Watteeuw 
Grant proiect 
IG Watteeuw 

Produse ale elevilor 
Feedback agent economic 

Inițierea  demersurilor pentru 
autorizarea unității de învățământ 
pentru calificările de scurtă durată 

Semestrul II 

Director, 
Responsabil formare 
continuă, 
Responsabilul 
catedrei tehnice,  
Contabil şef 

Agenţi 
economici, 
AJOFM 
 

Resurse proprii Obținerea autorizărilor 

Eficientizarea procesului 
instructiv – educativ urmare a 
evaluărilor realizate prin asistenţe/ 
interasistenţe şi prin inspecţii 
curente/ speciale 

Permanent 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii  
curriculare, 
 

ISJ 
Universitatea 
”Al. I. Cuza” 
 
Universitatea 
”Gh. Asachi” 

 

Diminuarea cu 5% a numărului de elevi 
care înregistrează eşec şcolar;  
 Procent  de promovabilitate la examenul 
de bacalaureat: >26%. 

3. Monitorizarea 
procesului de 
predare/învăţare/eva
luare din perspectiva 
centrării activităţilor 

Efectuarea de asistenţe care să 
urmărească modul în care cadrele 
didactice de specialitate îşi concep 
demersurile didactice centrate pe 
implicarea activă a elevilor  

Conform 
graficului de 
asistenţe 

Director, 
Responsabili arii 
curriculare, 
 

ISJ 
 

 

Fiecare c.d va fi observat la min. 1 
h/sem. 
Min. o activitate de analiză/sem, la nivel 
de comisie metodică arie cu rezultatele 
generice ale asistenţelor.  

 
10  
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pe elevi şi pe nevoile 
lor educaţionale, 
precum şi pe 
realizarea unui 
parteneriat autentic 
profesor-elev, 
urmărindu-se 
alfabetizarea 
științifică și 
dezvoltarea gândirii 
critice în contextul 
pandemic actual 

Participarea cadrelor didactice la 
cursuri de formare continuă pe 
tema evaluării din perspectiva 
competențelor cheie 

Conform 
calendarului ISJ, 
CCD 

Responsabil formare 
continua, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Director 

ISJ 
CCD 

 

Min. 20% dintre cadrele didactice vor 
urma un curs pe tema evaluării din 
perspectiva competențelor cheie  
  

4. Aplicarea 
sistemului de 
evaluare a  
 elevilor din 
perspectiva formării 
competenţelor-cheie, 
în scopul 
îmbunătățirii 
rezultatelor școlare 

Asigurarea permanentă a unei 
comunicări eficiente între 
profesori – elevi  
şi părinţi, urmărindu-se motivarea 
elevilor pentru propria dezvoltare 
şi progres scolar 

Permanent 

Director, 
Director adjunct, 
Diriginţi, 
Profesor 
psihopedagog 

Părinţi, 
ONG – uri, 
CJRAE 

 

Nivelul gradului de satisfacţie privind 
calitatea comunicării: > 85%. (analiză 
chestionare)  
Min. 1 întâlnire cu părinţii/clasă/lună. 
Frecvența activităților realizate de 
psihopedagogul școlar. 

Diversificarea modalităţilor de 
evaluare a elevilor, focalizate pe 
valorizarea creativităţii, 
participării  
active, lucrului in echipă, 
capacităţii de răspuns la solicitări 
reale, la situaţii concrete. 
Valorificare autoevaluării şi a 
monitorizării progresului personal 
în cadrul activităţilor de pregătire 
propuse prin proiectul ROSE  

Permanent 
 
 
 
 
 
 
Conform 
graficelor  

Director, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Echipa de 
implementare a 
proiectului ROSE. 

ISJ 
CJRAE 
 CCD 

 

 
 
 
Rezultatele elevilor la finele fiecărui 
semestru vor fi mai bune cu 25%. 
Creşterea cu 30% a promovabilităţii la 
simulările examenului de Bacalaureat la  

5. 
Respectarea/aplicare
a   normelor şi 
procedurilor 

Cunoaşterea şi aplicarea 
prevederilor metodologiilor şi 
calendarelor de desfăşurare a 
examenelor naţionale 

Conform 
graficului 
M.E.C. 
 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, 

ISJ Iaşi 
Părinţi 
 

 
Procese verbale de la activităţile de 
informare cu profesori, elevi, părinţi. 
Respectarea termenelor şi a procedurilor 



 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI IAŞI 
 

 

P
ag

in
ă 
14

1 

specifice examenelor 
de bacalaureat, de 
certificare a 
competentelor 
profesionale  de 
absolvire a scolii 
postliceale și școlii 
profesionale 
 

Diriginţi 

Organizarea simulărilor pentru 
examenul de bacalaureat  
 

Semestrial, 
conform 
graficelor  
 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Diriginţi 

ISJ Iaşi 
 

Proprii 

Proces-verbal comisie examene 
naționale. 
Portofoliile sesiunilor de simulare. 
Participare de min 75% a elevilor de 
laseral şi 100% a celor de la zi. 

Asigurarea tuturor condiţiilor 
necesare pentru buna desfășurare 
a examenelor naționale (conform 
normelor şi metodologiilor 
M.E.C.).   

Conform 
graficelor 
M.E.C. 
 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Diriginţi 

ISJ 
I.P.J. 
Jandarmeria  
E-ON 
Cabinetul 
medical 

BR şi BL 

Asigurarea : logisticii, bazelor de date, 
documentelor specifice, resurselor 
umane etc.  
Respectarea procedurilor  
Rezultatele controalelor tematice. 
 

Monitorizarea şi consilierea 
cadrelor didactice, în mod 
deosebit a celor care predau 
discipline de bacalaureat ori 
înregistrează, la clase, procent 
scăzut de promovabilitate.  

Permanent 
Director, 
Responsabili  arii 
curriculare 

ISJ  

Numărul cadrelor didactice 
monitorizate/consiliate. 
Promovabilitatea claselor cu probleme 
după implementarea programului. 

Monitorizarea insertiei 
absolventilor 

Noiembrie   
August   

Director, 
Responsabil arie 
curriculara 
Tehnologii, 
Diriginti 

Parinti  

 Baza de date cu traseul socio-
profesional al absolvenţilor după 
absolvire. 
 
 

6. Îmbunătăţirea 
calităţii 
managementului 
educațional  
 

Consultarea Consiliului de 
Administrație, a Comisiei de 
Evaluare și Asigurare a Calității, a 
secretarului șef și a 
admnistratorului financiar în 
vederea revizuirii Planului de 
Acțiune a Școlii și a elaborării 
proiectului de buget. 

Octombrie -
Noiembrie   

Director, 
Director adjunct, 
Responsabil CEAC, 
Contabil șef, 
Secretar șef. 

ISJ 
Primarie 

 

Avizarea PAŞ. 
Aprobarea proiectului de buget şi 
avizarea de către CL. 
Calificativ maxim derivat din 
chestionare specifice calităţii 
managementului implicativ. 
Încadrarea în bugetul de venituri și 
cheltuieli. 
Respectarea legislației în vigoare. 

Crearea şi menţinerea unui ethos 
şcolar optim pentru asigurarea 

Permanent 
 

Director, 
Director adjunct, 

ISJ 
Sindicate 

 
0 evenimente indezirabile  
/reclamaţii/sesizări. 
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unui învăţământ de calitate. 
Participarea la cursuri privind 
comunicarea  pe toate palierele 
specifice mediului educaţional.  

Responsabili arii 
curriculare, 
Responsabil formare 
continuă 
 

CCD 
Furnizori de 
formare 

  20% din personalul angajat va participa 
la cursuri care conţin module privind 
comunicarea  pe toate palierele specifice 
mediului educaţional. 

Implementarea Sistemului de 
Control Managerial Intern  

Conform 
calendarului 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, Șefi 
compartimente 

Primaria Iasi 
Furnizori de 
formare 
acreditati 

 
Completarea portofoliului cu  proceduri 
de aplicare a SCIM. 
Analize de etapă 

Prezentarea exemplelor de bună 
practică în cadrul Consiliului 
Profesoral  

Conform 
graficului de 
activităţi  

Director, 
Director adjunct, 
Responsabil CEAC 

  
Condica de procese verbale a Consiliului 
profesoral 

Formarea continuă/perecţionarea  
echipei manageriale prin 
participarea la programe specifice 

Conform 
calendarelor 

Director 
 

ISJ 
CCD 
Alţi furnizori 
de formare 
 

 

Participarea la min. un program 
(schimburi de experienţă/conferinţe, 
dezbateri/mobilităţi naţionale şi 
internaţionale) 

7. Asigurarea 
calităţii serviciilor de 
asistenţă 
psihopedagogică  
 

Asigurarea serviciilor de 
consiliere și asistență 
psihopedagogică, de orientare 
şcolară şi profesională  
pentru elevi, părinţi şi cadre 
didactice  

Permanent 
Director, 
Prof. Consilier școlar 

CJRAE 
ONG – uri 

 

Numărul de activități/ cazuri de 
consiliere realizate. Rezultatele elevilor 
la examene. 
Chestionare specifice. 

 Implementarea componentei 
Consiliere și Educație în Carieră 
din cadrul proiectului ROSE prin 
activităţile: 
Autocunoașterea -12h,  Luarea 
deciziilor- 12h , Tehnici de 
învățare-12h, Planul de carieră-
12h 
  

Octombrie - Mai      

22 portofolii ale elevilor participanţi  
4 seturi complete de materiale auxiliare 
specifice fiecărei teme din cadrul 
programului  
Rată de succes şcolar de 55% din rândul 
elevilor implicaţi 

8. Adaptarea ofertei Identificarea nevoilor de August - Comisia pentru Agenți  Min. 75% dintre clasele propuse acoperă 
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educaționale la 
cerințele comunității 
și ale absolvenților 
clasei a VIII-a, prin 
promovarea CDL 
 

specializare/calificare din zona 
economică deservită şi 
configurarea ofertei cât mai 
aproape de acestea 

Decembrie   elaborare PAŞ,  
CA 

economici 
Părinţi 
Parteneri 
sociali 
 

cererea de competenţe identificată în 
urma sondajelor 

Identificarea aşteptărilor elevilor 
de gimnaziu şi luarea în 
considerare a   acestora în 
perspectiva aplicării pentru 
viitoare autorizări    

Septembrie  - 
Mai   

Comisia pentru 
elaborare PAŞ, 
Comisia pentru 
curriculum. 

Profesori 
diriginţi din 
şcoli 
partenere  
 

 

Analiză/studiu privind resursele de care 
dispune şcoala în raport cu documentele 
specifice autorizării unor noi profile. 
 

Stabilirea CDL cu parcurgerea 
etapelor specifice 

Conform 
calendarului 
M.E.N.  

Responsabil arie 
curriculară 
Tehnologii 

Agenți 
economici 
ISJ 

 

Existența şi avizarea programelor CDL, 
conform planului cadru în vigoare. 
Existența documentației comisiei pentru 
curriculum. 

Participarea la Târgul ofertelor 
educaționale.  
Promovarea ofertei în 
comunitatea gimnazială din judeţ 
Cooptarea partenerilor economici 
în promovarea ofertei 

Ianuarie-Iunie   

Director, 
Prof. Consilier școlar 
Comisia pentru 
promovarea ofertei 
educaţionale 

ISJ 
Profesori 
diriginţi şi 
directori din 
şcoli 
partenere, 
 

 
Număr de vizitatori   
Număr şcoli/clase a VIII-a  
 

9. Crearea unei 
culturi digitale în 
procesul de predare-
învățare-evaluare, a 
leadership-ului și 
managementului 
școlii prin 
implementarea de 
sisteme informatice 
de suport 

Formarea cadrelor didactice și a 
personalului didactic auxiliar în 
vederea utilizării sistemelor 
informatice în activitatea 
didactică, în managementul 
resurselor umane și financiare 

Permanent 

Director 
Secretar șef 
Contabil șef 
Inginer sistem 

ISJ 
CCD 
Alți furnizori 
de formare 

 

100% utilizatori din rândul cadrelor 
didactice. 
  
100% utilizatori personal didactic 
auxiliar    

10. Crearea de 
grupuri și platforme 
care să faciliteze 
schimbul de 

Crearea de grupuri noi de 
comunicare (părinți, elevi-clasă, 
CȘE-părinți-diriginți) și utilizarea 
celor existente 

Noiembrie   
Diriginți 
Administratori 
grupuri 

Cadrele 
didactice 
Părinți 
Elevi 

 

100% acoperirea nevoii de comunicare 
în mediul virtual. 
Numărul utilizatorilor din comunitatea 
virtuală=100% echipa 
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cunoștințe, 
informații, bune 
practici, comunicare 

Aderarea la grupurile existente a 
cadrelor didactice nou venite în 
școală 

Octombrie   
Administrator 
grupuri 

Cadrele 
didactice 

 
Toate cadrele didactice utilizează 
canalele de comunicare existente în 
portofoliul şcolii. 

Prioritatea 2. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale 
T1. Stabilirea priorităţilor procesului de învăţare pornind de la premiza că oferta şcolii cuprinde şi nivele de instruire care nu fac parte din învăţământul obligatoriu. 
T2. Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca oportunitate formativă complementară pentru elevi; 
T3. Creşterea ratei de succes şcolar în rândul elevilor de liceu şi a procentului de promovare a examenului de bacalaureat prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului ROSE; 
T4. Implementarea  în procesul instructiv-educativ a unor strategii de instruire diferenţiată a elevilor.  Cei  cu  nevoi  speciale vor  fi integraţi  în fluxul educaţional iar cei capabili de performanţă 
vor fi susţinuţi permanent; 
COORDONATA 1 : Proiectarea şi implementarea strategiei de prevenire şi reducere a absenteismului şi abandonului şcolar 
Argument:  

Absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ. Ca urmare, absenteimul trebuie 
monitorizat, prevenit şi redus. 
Creşterea ratei de abandon şcolar reprezintă una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă fiecare şcoală. În condiţiile accentuării acestui fenomen este necesară 
elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar, datorat situaţiei materiale precare, tentaţiilor străzii, mediului social şi familial din 
care provin elevii. 
Aşteptări:  
Reducerea anuală a ratei absenteismului şcolar cu minim 10% prin identificarea corectă a cauzelor şi prin aplicarea unor soluţii optime, dar şi prin utilizarea în procesul instructiv-
educativ a unor strategii de instruire diferenţiată a elevilor care să le sporească interesul pentru şcoală 
COORDONATA 2 : Proiectarea didactica în vederea adaptării demersului instructiv-educativ la nevoile specifice ale elevilor 
Argument:  

Educaţia elevilor cu nevoi speciale vizează sprijinirea acestora în vederea atingerii unui nivel individual de dezvoltare prin acumularea experienţelor necesare în şcoală şi în 
mediul social, prin dezvoltarea abilităţilor necesare pentru învăţare, prin acumularea de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională şi pentru viaţa culturală în 
comunitate şi prin asigurarea oportunităţilor şi a condiţiilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii la diferite niveluri ale educaţiei. 
Aşteptări:  
Sprijinirea elevilor cu nevoi speciale de învăţare pentru integrarea rapidă în colectiv şi pentru viitoarea lor devenire socială.  
Concentrarea activităţii şcolare pe armonizarea finalităţilor acesteia cu resursele elevului şi cu nevoile acestuia. 
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Obiective  Măsuri / Acţiuni Termene Responsabili Parteneri 
Sursa de 
finanţare 

Indicatori de performanţă 

1. Asigurarea 
accesului tuturor 
copiilor la educaţie 
prin eliminarea 
oricăror forme de 
discriminare şi 
segregare  
 

Monitorizarea, analizarea si 
dezbaterea periodica a procesului 
de segregare/ desegregare, 
respectiv implementarea 
Ordinelor 1540,1529/2007, 
Notificarea 28 463/03.03.2000,  
OMEN nr. 3533/ 31.03.1999 
Ordin-cadru nr 6.134/21.12.2016  
 

Permanent 
Director, 
Director adjunct, 
 

ISJ 
ONG - uri 

 

Nu se înregistrează sesizări/reclamaţii 
privind cazuri discriminare şi segregare  
 
 

2. Sprijinirea 
elevilor cu risc 
major de abandon 
şcolar în vederea 
diminuării acestor 
situaţii si 
credibilizarea 
invatamantului 
tehnic si profesional 
 
 

Monitorizarea frecvenţei elevilor 
în vederea diminuării 
absenteismului şi abandonului 
şcolar  
 

Permanent  
 

Director, 
Director adjunct, 
Secretar şef,  
Diriginţi 

ISJ  

Baza de date privind frecvenţa elevilor 
pe cicluri/forme de învăţământ 
Planuri de masuri. 
Implicarea si consilierea parintilor   
Diminuarea lunară a numărului de 
absente nejustificate cu min 8% 

Dezvoltarea activităţilor de 
consiliere şi orientare  școlară 
specifice, pentru copiii aparţinând 
grupurilor dezavantajate  
 

Permanent 
Director , 
Prof. consilier şcolar 

ISJ 
CJRAE 
ONG - uri 
 

 

75% dintre elevii vulnerabili beneficiază 
de consiliere 
Min. o activitate pe lună dedicată 
grupurilor dezavantajate 
 

Iniţierea şi derularea  
de activităţi de educaţie parentală 
şi de încurajare a participării 
parinţilor la procesul educaţional 
din şcoală şi din afara ei  

Noiembrie  -
Iunie   

Director, 
Consilier şcolar 
Responsabil relația 
cu părinții 

ISJ 
CJRAE 
ONG – uri 
Părinți 
 

 
Min. 2 lectorate cu temă specifică/sem. 
Chestionare de impact (50% grad 
acoperire) 
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Implicarea școlii în parteneriate/ 
proiecte pe problematica 
credibilizării învățământului 
profesional și tehnic. 

Permanent 

Director, 
Catedra tehnică 
Comisia de 
promovare a 
ofertei/Comisia 
pentru imaginea 
școlii. 

ISJ 
CJRAE 
ONG - uri 
 

Resurse proprii 
Granturi locale/ 
regionale/ 
naţionale 

Min. 3 activităţi iniţiate şi organizate de 
şcoală/an  
Numarul de parteneriate încheiate: 
min.1/domeniu 
Număr de participări: 80% dintre cd şi 
elevi 
Număr de colaborări 
 

Iniţierea şi derularea de activități 
pentru elevi care să reducă 
absenteismul și riscul de abandon  
şcolar: consiliere, activităţi 
extracurriculare, internship, 
pregătire remedială 

Septembrie  - 
Iulie   

Director, 
prof. Diriginți 
prof. Consilier școlar 
Responsabil arie 
curriculară 
Tehnologii 

ISJ 
CJRAE 
ONG-uri 
Agenţi 
economici 
Instituţii de 
cultură 

Resurse proprii 
Sponsorizări 
Finaţare prin 
ROSE11 

Min, o activitate pe săptămână care să 
antreneze cel puţin 30% dintre elevii 
vulnerabili. 
Atenuarea săptămânală a nr.de absenţe 
nejustificate cu 6÷8% 
 O activitate de loisir pentru elevi/sem. 
 

Continuarea si dezvoltarea unor 
programe  socio – educationale 
menite sa stimuleze participarea 
școlară și să reducă absenteismul, 
să 
sprijine accesul elevilor aflați în 
situatie de risc la educația de 
calitate . 

Permanent 
Director 
Consilier educativ 
Consilier școlar 

CJRAE 
ISJ 
Părinți 
ONG - uri 

Venituri 
extrabugetare 
Sponsorizări 
Finaţare prin 
ROSE 

O masă caldă elevilor care participă la 
activităţi în afara programului şcolar  
4 activităţi/lună (8h) 
Diminuarea numărului de absențe 
nemotivate cu 6÷8%/săpt. 

Crearea de parteneriate cu alte 
unități din învățământul tehnic 
profesional și cu agenți 
economici, în vederea atragerii 
elevilor către  școală și a formării 
competențelor specifice din 
domeniu 

Permanent 

Director  
Director adjunct 
Responsabil aria 
curriculara 
Tehnologii 

Instituții de 
învățământ 
tehnic și 
profesional 
Agenți 
economici 

 

3 parteneriate cu şcoli ITP 
3  parteneriate cu agenţi economici mari 
30% dintre absolvenți angajați de agenții 
economici la care au făcut instruirea 
practică 
100% promovabilitate la examenele de 
certificare profesională 

 
11 Dacă va fi aprobată finanţarea în runda II 
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3. Promovarea şi 
eficientizarea 
serviciilor 
educaţionale pentru 
copiii cu cerinţe 
educaţionale speciale 
. 

Diseminarea unor informaţii 
privind strategiile de diferenţiere 
şi individualizare a învăţării la 
elevul cu CES integrat. 

Sem.I 
Director adjunct, 
Consilier şcolar 

ISJ 
CJRAE 
CCD sau alţi 
furnizori 
abilitaţi 

 
 2 workshopuri  
1 curs de formare găzduit de şcoală 

Identificarea situaţiilor speciale şi 
după caz elaborarea de programe 
adaptate pentru facilitarea 
integrării  

Sem.I 
Director adjunct, 
Consilier şcolar 

ISJ 
CJRAE 
 

 
Grad de satisfacţie de 100% din partea 
beneficiarilor 

PRIORITATEA 3: Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 
T1. Promovarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev-părinte; 
T2. Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării; 

T3. Implementarea  în procesul instructiv-educativ a unor strategii de instruire diferenţiată a elevilor.  Cei  cu  nevoi  speciale vor  fi integraţi  în fluxul educaţional iar cei capabili de 
performanţă vor fi susţinuţi permanent; 
T4.     Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca oportunitate formativă complementară pentru elevi; 

T5. Îmbunătăţirea imaginii instituţiei în mass-media şi în comunitatea educaţională prin performanţele elevilor şi ale echipei didactice.   
COORDONATA 1 : Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie şi a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte 
Argument:  

Identificarea şi susţinerea copiilor capabili de performanţă reprezintă o parte integrantă a politicilor educaţionale promovate de MEN şi vizează aplicarea unor principii 
fundamentale: egalitatea de şanse şi dreptul la o educaţie diferenţiată pe baza pluralismului educaţional. Cand spunem performanţă nu trebuie să ne gândim doar la olimpiade de 
specialitate. În fiecare elev există un talent (ştiinţific. tehnic, artistic etc) pe care şcoala îl putea scoate la suprafaţă 
Aşteptări:  
Participarea elevilor la cât mai multe competiţii şi diversificarea palmaresului de premii. 
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Cât mai mulţi elevi depăşesc satisfacţia succesului şcolar la clasă şi accept provocarea performanţei. 
Reducerea demotivării pentru participarea la cursuri a elevilor cu hobby-uri/preocupări sportive, artistice, etc.  
COORDONATA 2 :  Încurajarea şi susţinerea echipei didactice interesată de  promovarea performanţei în educaţie 

Argument: 
Utilizarea în procesul instructiv-educativ a unor strategii de instruire diferenţiată a elevilor poate să le sporească interesul pentru şcoală dar şi pentru performanţă. Dacă există încredere 
în forţele proprii şi empatie cu profesorul, participarea la competiţiile şcolare reprezintă pentru elevi o inedită resursă în învăţare. Un profesor cu deschiderea de a pregăti elevi pentru 
competiţii este un profesor dedicat care poate face  şcoala prietenoasă şi performantă. 
Aşteptări:  
Depăşirea pragului participare la faza locală a concursurilor şi olimpiadelor la cât mai multe discipline, fiind reprezentate toate ariile curriculare. 
Înscrierea voluntară a cât mai multor elevi la competiţii adecvate abilităţilor şi competenţelor care îi reprezintă. 
Programe de pregătire intensivă în echipă. 

Obiective  Măsuri / Acţiuni Termene Responsabili Parteneri 
Sursa de 
finanţare 

Indicatori de performanţă 

1. Încurajarea şi 
susţinerea 
performanţelor 
elevilor prin 
organizarea şi 
participarea 
la olimpiade, 
concursuri şi 
valorizarea 
rezultatelor 
deosebite obţinute 

Identificarea, încurajarea şi 
pregătirea elevilor în vederea 
participării la concursurile şi 
olimpiadele şcolare  

Permanent 
Responsabili arii 
curriculare, 
Cadre didactice 

ISJ Resurse proprii 
40% dintre participanţi la olimpiadele şi 
concursurile şcolare obţin distincţii   
 

Organizarea eficientă şi 
coordonarea olimpiadelor şi 
concursurilor de specialitate şi 
interdisciplinare la nivel local şi 
judeţean 

Conform 
calendarului 
M.E.C.  
 

Director, 
Responsabili arii 
curriculare, 
 

ISJ 
Instituţii 
culturale 
Universităţi 

Resurse proprii, 
Sponsori 

Desfăşurarea activităţilor în condiţii 
optime 

Implicarea școlii în competiţii 
care prin obiectul de activitate 
sunt atractive şi pentru elevii fără 
aptitudini înalte în domeniul 
ştiinţific 

Permanent 
Consilier educativ 
Consilier școlar 

ISJ 
CJRAE 
Instituţii de 
cultură şi 
sport 

 
Majorarea cu 50% a numărului de 
participanţi 
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Stimularea participării elevilor la 
concursurile şi olimpiadele 
şcolare, prin popularizarea în 
mass media şi pe site-ul școlii a 
rezultatelor obţinute, organizarea 
de festivităţi de premiere  

Permanent 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, 
Cadre didactice 

ISJ, 
Agenţi 
economici 
Părinţii 
elevilor 
ONG – uri 
Asociaţii 

Resurse proprii, 
Sponsori 

Creşterea cu 5% a numărului de 
participanţi la concursurile şcolare de 
specialitate 
Creșterea  cu 3% a numărului de premii 
și mențiuni 
 

Organizarea pentru elevi, la 
fiecare disciplină, de sesiuni de 
work – shop – uri, programe de 
pregătire intensivă, consiliere 
pentru autocunoaştere   

Bilunar  

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare, 

Unităţi 
şcolare 
Universităţi 
Agenţi 
economici- 
Fundaţii 

Sponsori 
Creşterea cu 15% a numărului de 
participanţi  

Stimularea şi motivarea cadrelor 
didactice pentru pregătirea 
elevilor, în vederea participării la 
concursurile şcolare prin 
popularizarea rezultatelor, 
recunoasterea publica in cadrul 
unor festivitati de premiere.   

Permanent 
Director, 
Director adjunct, 
 

Mass-media 
Agenţi 
economici 

Resurse proprii, 
Sponsori 

Creşterea numărului de cadre didactice 
care au elevi cu rezultate deosebite  
Premierea elevilor și profesorilor 
performanți  
 

2. Asigurarea 
condiţiilor optime de 
funcţionare a 
cabinetului de 

Organizarea unor acţiuni de 
promovare și diseminare a 
serviciilor specifice, a educaţiei 
speciale, a educaţiei incluzive   

Permanent 
Director adjunct, 
Prof. consilier școlar 

CJRAE  

Numărul materialelor elaborate de 
cabinetul de consiliere  
Număr activități realizate prin cabinetul 
de consiliere  
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consiliere 
psihopedagocică si 
eficientizarea 
activitatilor de 
consiliere 

Organizarea şi reactualizarea 
periodică a bazei de date privind 
copiii cu cerințe educative 
speciale şi care necesită servicii 
de asistenţă psihopedagogică şi 
educaţională specializată  

Permanent 
Director adjunct, 
Prof. consilier şcolar 

ISJ 
CJRAE 

 

Baza de date organizată la nivelul 
unităţii şcolare pentru diferite categorii 
de elevi  
 

Prioritatea 4: Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin implementarea unor strategii manageriale eficiente 
T1. Aplicarea legislaţiei şi normativelor specifice mediului educaţional intern şi internaţional. 
T2. Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru o educaţie formativă şi generalizarea utilizării calculatorului în cadrul procesului instructiv-educativ; 
T3. Flexibilizarea ofertei de şcolarizare în acord cu evoluţia relaţiilor şcoală-factori interesaţi, importanţi pentru şcoală.   
T4. Implicarea şcolii în parteneriate şi colaborări interne şi externe; 
T5. Dezvoltarea  organizaţiei prin perfecţionarea managementului, prin ridicarea la un nivel superior a pregătirii echipei didactice şi a personalului angajat. 

Argument:  
Descentralizarea se înscrie în strategia naţională şi are menirea creării unui sistem de învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform rigorilor europene în ce priveşte 

asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul educaţional, adecvarea ofertei educaţionale la interesele şi nevoile 
beneficiarilor direcţi şi indirecţi.  

Eficienţa descentralizării trebuie să se regăsească în valoarea adăugată în educaţie, materializată prin capacitatea de integrare a tinerilor absolvenţi în societate pe baza 
competenţelor profesionale dobândite şi în funcţie de piaţa forţei de muncă la nivel local, naţional şi internaţional. 
Aşteptări:  
Eficientizarea instituţiei în producerea de valoare adăugată în educaţie şi pentru a răspunde prompt dinamicii nevoilor reale ale societăţii. 
Atragerea în procesul de instruire a unor parteneri  şi colaboratori externi în vederea cunoaşterii, implementării şi raportării la dimensiunea europeană a educaţiei, dar şi a asigurării 
condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţilor instructiv-educative. 
Să dezvolte autonomia instituţională prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară a resurselor umane şi financiare. 

Obiective  Măsuri / Acţiuni Termene Responsabili Parteneri 
Sursa de 
finanţare 

Indicatori de performanţă 

1. Aplicarea 
legislaţiei cu privire 

Constituirea organismelor de 
conducere la nivelul unităţii de 

Septembrie-
Octombrie  

Director, 
 

ISJ 
Consiliul 

 
Funcţionarea eficientă a organismelor de 
conducere  
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la implementarea 
descentralizării  
 

învăţământ, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare  

 local 
Reprezentanţii 
comunităţii 
locale 
Reprezentanţi 
ai părinţilor 

Creşterea gradului de autonomie a 
unităţii şcolare şi a gradului de 
responsabilizare a conducerii  

Rezolvarea în termen a sesizărilor 
şi gestionarea corectă a  
situaţiilor problematice  Permanent 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare 
Șefi  servicii 

ISJ 
Reprezentanţi 
ai părinţilor 
Poliţia 

 
Diminuarea numărului situaţiilor 
conflictuale 
 

2. Asigurarea 
consultanţei și 
sprijinirea 
personalului didactic 
şi a celui didactic 
auxiliar in vederea  
dezvoltarii 
parteneriatelor 
active cu autorităţile 
şi comunitatea locală 

Implicarea şcolii în 
implementarea de proiecte 
interinstituţionale la nivel local, 
care să permită creşterea rolului 
şcolii în viaţa comunităţii  

Permanent 

Director, 
Director adjunct, 
Responsabili arii 
curriculare 

ISJ 
CCD 
Universitaţi 
ONG – uri 
Instituţii de 
cultură 
Primărie 

 

Armonizarea relaţiei şcoală – comunitate  
2 proiecte iniţiate 
100% răspuns favorabil la parteneriatele 
oportune şcolii  

Participare membrilor organizației 
la cursuri de management, 
specifice fiecărei categorii de 
personal 

Conform 
calendarului 

Director 

ISJ 
CJRAE 
CCD 
Furnizori 
acreditaţi/spec
ializaţi 

 

Toţi responsabilii compartimentelor 
funcţionale 
Diseminarea informațiilor dobândite la 
cursuri – 1activitate post curs 
Diminuarea sesizărilor/stărilor 
conflictuale 

Organizarea de întâlniri periodice 
cu responsabilii comisiilor 
metodice, cu responsabilii 
comisiilor lucrative și cu șefii de 
compartimente în vederea 
eliminării disfuncțiilor sesizate la 
evaluarea periodică 

Lunar, pe 
grupuri și 
categorii de 
probleme 

Director, 
Director adjunct 

  100% calificative FB (de etapă şi anuale)  

3. Facilitarea 
dialogului şi 
colaborării cu 
reprezentanţii 

Organizarea unor activităţi 
specifice, la nivelul şcolii, privind 
necesitatea şi oportunitatea 
comunicării/ relaţionării în 

Semestrial  
Director, 
Director adjunct 

Primărie 
Consiliul 
local 
Reprezentanţi 

 

O activitate pe semestru/compartiment 
Toţi angajaţii cunosc procedurile 
specifice comunicării intra şi 
interinstituţionale. 
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comunităţii locale şi 
ai părinţilor 

comunitate ai agenţilor 
economici 
Părinți 

 

Participarea la acţiunile reunite 
sub genericul “Ziua 
părinţilor”/”Ziua porţilor 
deschise”/ ”Rolul familiei în viaţa 
şcolii” 

Conform 
calendarului 

Director, 
Director adjunct 
Consilier școlar 
Consilier educativ 

ISJ 
CCD 
CJRAE 
Universităţi 
ONG – uri 
Instituţii de 
cultură 

 

Îmin. 60% participare din publicul 
prognozat 
Îmbunătăţirea imaginii unităţii de 
învăţământ în comunitate 

Stabilirea unui parteneriat real cu 
familiile/părinţii, pentru a asigura 
susţinerea optimă a învăţării 
elevilor şi a nevoilor lor de 
dezvoltare. 

Permanent 

Director 
Director adjunct 
Consilier şcolar 
Diriginţii 

Consiliul 
Reprezentativ 
al Părinţilor 
 
Autorităţile 
locale 

 

100% asumarea prin semnătură a 
parteneriatelor părinţi-şcoală 
Min. 60% activităţi cu participarea 
reprezentanţilor părinţilor. 
 Activități semestriale de diseminare a 
informațiilor relevante pentru părinți 

Consilierea şefilor de 
compartimente în scopul 
participării active a unităţii 
şcolare la activităţile organizate la 
nivelul comunităţii locale 

Permanent 

Director, 
Director adjunct 
Contabil şef 
Secretar şef 

Universităţi 
ONG – uri 
Primărie 

 
Reducerea disconfortului relaţional între 
unitatea şcolară şi administraţia locală 

Încurajarea părinţilor pentru a 
utiliza mijloacele moderne de 
comunicare permanentă/facilă cu 
școala 

Permanent  

Director 
Director adjunct 
Consilier şcolar 
Diriginţii 
Inginer de sistem 

Consiliul 
Reprezentativ 
al Părinţilor 
Consiliile 
părinților pe 
clase 

 

Constituirea și funcționarea grupurilor 
virtuale specifice pentru părinți 
(Facebook, WhatsApp). Min. 30% 
utilizatori în sem.I 
Site-ul şcolii actualizat săptămânal 

Planificarea, organizarea și 
desfășurarea activităților metodice     
și a grupurilor de lucru ale 
catedrelor/ comisiilor metodice 
din perspectiva dialogului şi 
colaborării cu reprezentanţii 
comunităţii locale şi ai părinţilor. 

Conform 
graficului 
planurilor de 
activităţi 

Director 
Director adjunct 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
 

ISJ 
CCD 
Universităţi 
ONG – uri 
Instituţii de 
cultură 
Primărie 
Consiliul 

 

Min. 1 tip activitate/comisie/lună  
(schimb de experienţă, dezbatere, 
exemple de bună practică) 
Portofoliu cu dovezi ale implicării 
coerente a partenerilor școlii 
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local 

4.Eficientizarea 
asigurării şi 
gestionării 
resurselor materiale 
la nivelul unităţii 
şcolare 

Realizarea documentaţiei necesare 
modernizării unităţii de 
învăţământ 
 

Permanent 

Director, 
Director adjunct 
Contabil şef 
Administrator 
patrimoniu 

Primărie  

Proiectul de buget  
Asigurarea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului instructiv – 
educativ:  80% grad de satisfacţie din 
partea beneficiarilor 

Asigurarea manualelor şcolare 
pentru învăţământul liceal de zi, 
conform prevederilor legale 

Iulie-Septembrie   

Director, 
Director adjunct 
Bibliotecar 
Responsabil manuale 

ISJ 
Depozit 
manuale 

 100% acoperire necesar manuale 

Procurarea de auxiliare avizate 
pentru bibliotecă. Constituirea 
unui fond cu suporturi letrice şi 
electronice pentru învăţare 
(remedială, pentru examene,  
pentru elevii de la Şcoala 
profesională şi pentru cei de la 
liceu seral) 

Permanent/ 
conform 
resurselor    

Director, 
Director adjunct 
Bibliotecar 
Responsabil manuale 

ISJ 
 

VE, BL, 
proiecte 
comunitare,  
ROSE 

Îmbunătățirea calității activităţilor  la 
clasă (creșterea cu 5% a procentului de 
promovabilitate la clasă şi cu 6%.la 
bacalaureat 

Utilizarea eficientă a resurselor 
financiare bugetare şi atragerea de 
fonduri extrabugetare (inclusiv 
prin proiecte europene) 

Permanent 

Director, 
Director adjunct 
Contabil şef 
Responsabil proiecte 
europene 

ISJ 
ONG – uri 
 

VE, BL, 
proiecte 
comunitare,  
ROSE 

  Îmbunătăţirea dotărilor   pt. 1 atelier şi 
pt. clubul de robotică 
Reamenajarea/renovarea unui laborator 
pt. domeniul Ştiinţe şi a unei săli pentru 
activităţi de proiect   

Realizarea unei evidenţe 
stricte/clare/corecte a tuturor 
resurselor materiale ale şcolii: 
inventariere, casare, transfer, s.a. 

Decembrie   

Director, 
Director adjunct 
Contabil şef 
Administrator 
patrimoniu 

  

Inventarul anual finalizat la timp şi cf. 
normativelor în vigoare. 
Respectarea legislaţiei  
Valorificarea 100% şi eficientă a 
spaţiilor şi resurselo 

Asigurarea unui echilibru, în 
procurarea bunurilor între 

Permanent 
Director, 
Director adjunct 

Primărie 
Parteneri 

VE, BL, 
proiecte 

Min. 30% acoperirea listelor de nevoi 
elaborate de fiecare 
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departamente/catedrele unităţii de 
învăţământ 

Contabil şef 
Administrator 
patrimoniu 

comunitari comunitare,  
ROSE12 

departament/comisie. 
100% rezolvarea urgenţelor 
Îmbunătăţirea ethosului şcolii 
  

Evaluarea şefilor de 
compartimente privind însuşirea 
şi aplicarea legislaţiei legat de 
managementul financiar al unităţii 
şcolare 

Semestrial 
Director, 
Director adjunct 
 

  

Aplicarea legislaţiei privind 
managementul financiar la nivelul 
unităţii de către toţi şefii de 
compartimente 
 

Derularea sistemului de control 
intern/managerial 

Conform 
calendarului 

Director, 
Director adjunct 
Responsabilii  de arii 
curriculare 
Contabil şef 
Secretar şef 
Responsabil CEAC 

Primăria  

Funcţionarea comisiei 
Rapoartele periodice 
Existenţa documentelor specifice 
 

Realizarea demersurilor necesare 
pe lângă Primărie pentru 
finalizarea în timp util a lucrărilor 
de reparaţii şi igienizare a 
căminului și prelungirea avizului 
sanitar de functionare 

Martie   
 
August   

Director, 
Director adjunct 
Contabil şef 
Administrator 
patrimoniu 

Primăria Bugetul local 

Deschiderea anului şcolar viitor în 
condiţii optime din punct de vedere al 
utilizării căminului. 
 

5.Conștientizarea 
părinților, a 
reprezentanților 
autorităților locale și 
ai altor instituții din 
comunitatea locală, 
asupra rolurilor 

Planificarea, organizarea și 
desfășurarea activităților cu 
reprezentanți ai autorităților locale 
și cu părinții, din perspectiva 
eficientizării dialogului și 
colaborarii cu aceștia. 

Conform 
planurilor de 

activități 

Director 
Director adjunct 

Diriginti 

Consiliul 
local 

Reprezentantii 
parintilor 

 

1 activitate/sem. (dezbateri/ateliere de 
formare, inițiere) 

Portofoliu cu dovezi ale implicării 
partenerilor școlii. 
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sporite în relatie cu 
dezvoltarea școlii și 
a educației în 
general, formarea 
părinților în acest 
sens 

Organizarea unor activități 
specifice (de formare, work – 
shop – uri, mese rotunde, 
dezbateri) cu reprezentanții 
autorităților publice locale și cu 
părinții, pe problematica rolului și 
competențelor ce le revin în 
dezvoltarea armonioasă a întregii 
activități desfășurată de unitatea 
școlară 

Semestrial 

Director 
Director adjunct 
Consilier școlar 

 

Consiliul 
local 
Reprezentanții 
părinților 
 

 
1 activitate/sem.  
Min. 50% grad participare a celor invitaţi 

Prioritatea 5: Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 
T1. Stabilirea priorităţilor procesului de învăţare pornind de la premiza că oferta şcolii cuprinde şi nivele de instruire care nu fac parte din învăţământul obligatoriu. 
T2. Implementarea  în procesul instructiv-educativ a unor strategii de instruire diferenţiată a elevilor.   
T3. Dezvoltarea  organizaţiei prin perfecţionarea managementului, prin ridicarea la un nivel superior a pregătirii echipei didactice şi a personalului angajat. 
T4. Aplicarea legislaţiei şi normativelor specifice mediului educaţional intern şi internaţional. 

Argument:  
Planurile de dezvoltare ale unităţilor de învăţământ pot fi susţinute de cadre didactice bine pregatite, implicate în dezvoltarea profesională şi personală prin modalităţile specifice 

formării continue.  Formarea continuă permite actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţia nevoilor de 
educaţie, a curriculumului, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie. 
Aşteptări:  
Dezvoltarea profesională continuă a personalului de conducere, a personalului didactic şi didactic auxiliar 
Acoperirea tuturor nevoilor şcolii în domeniul predării, învăţării şi evaluării din perspectiva competenţelor cheie. 

Obiective  Măsuri / Acţiuni Termene Responsabili Parteneri 
Sursa de 
finanţare 

Indicatori de performanţă 

1. Evaluarea şi 
consilierea cadrelor 
didactice prin 
asistenţe/ 
interasistente la ore 

Identificarea nevoilor de formare 
a personalului  
didactic  pe baza analizei 
rezultatelor de la asistenţe, 
chestionare de nevoi 

Septembrie – 
Octombrie   

Director, 
Director adjunct 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
Responsabil cu 
formarea continuă 

ISJ 
CCD 
Universitati 

 

2 cursuri găzduite de şcoală 
Actualizarea bazei de date cu nr şi tip 
credite  
Cursuri de formare solicitate de cadrele 
didactice şi numărul de solicitări 

Consilierea cadrelor didactice 
pentru inscrierea la gradele 

Permanent 
Director, 
Responsabil cu 

ISJ 
CCD 

 
Număr de cadre didactice înscrise la 
gradele didactice  
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didactice  formarea continuă 
Responsabili arii 
curriculare 

Realizarea de 
asistenţe/interasistenţe pentru 
monitorizarea/ evaluarea utilizării 
unor strategii didactice bazate pe 
metode moderne şi alternarea 
formelor de activitate, a gradului 
de adecvare al strategiei didactice 
la particularităţile claselor de elevi 
şi realizarea unor conexiuni inter 
şi trans-disciplinare  

Conform 
graficului de 
asistenţe 

Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
 

  

Fiecare cd va fi asistat la min. 1 oră.   
Toţi debutanţii vor participa la 2 
activităţi de consiliere pe sem . org de 
mentorii şi metodiştii şcolii 

Identificarea nevoilor de formare 
a personalului didactic pe baza 
analizei rezultatelor de la 
inspectii, examen si grade 
didactice 

Semestrul I 

Director, 
Responsabil cu 
formarea continuă 
Responsabili arii 
curriculare 

ISJ 
CCD 

 
Toate cd vor avea nr. minim de credite 
admis 

2. Sprijinirea 
cadrelor didactice 
debutante in 
procesul formarii 
continue 

Realizarea de interasistenţe pentru 
profesorii debutanţi 

Permanent 
Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 

  

Fiecare debutant va beneficia de 
consilierea unui mentor/prof. grad I 
Min.15% progres şcolar la clasele unde 
predau debutanţi în raport cu evaluarea 
predictivă  

Participarea profesorilor debutanți  
la sesiuni de formare 

Conform 
calendarelor 

Director, 
Responsabil cu 
formarea continuă 

ISJ 
CCD 

 
Numărul de cadre didactice debutante 
formate 
Rezultatele obținute la clasă 

Consilierea cadrelor didactice 
debutante în scopul susținerii unei 
activități didactice de calitate 

Permanent 

Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
 

ISJ 
CCD 

 
Min.15% progres şcolar la clasele unde 
predau debutanţi în raport cu evaluarea 
predictivă 

Formarea unei grupe de cadre 
didactice care să participe la un 
curs de evaluare 

Noiembrie   

Director 
Responsabili arii 
curriculare 
Responsabil formare 

ISJ 
CCD 

 
Număr de participanți 
Îmbunătățirea evaluării la clasă 
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continuă 
3.Evaluarea 
personalului didactic 
din perspectiva 
eficientei cursurilor 
de formare urmate 

Aplicarea unor chestionare de 
satisfacție privind calitatea 
programelor de formare urmate 

Semestrial 

Director, 
Responsabil cu 
formarea continuă 
 

ISJ 
CCD 

 
Min. 80% grad satisfacţie  
 

Actualizarea bazei de date  
cuprinzand cadrele didactice 
participante la cursuri de formare 

Noiembrie   

Director, 
Responsabil cu 
formarea Continuă 
Responsabili arii 
curriculare 

ISJ 
CCD 

 Baza de date 

 
Actualizarea bazei de date 
cuprinzând cadrele didactice care 
nu au acumulat 90 de credite 
profesionale transferabile 

Noiembrie   

Director, 
Responsabil cu 
formarea continuă 
Responsabili arii 
curriculare 

ISJ 
CCD 

 
Baza de date 
Listă propuneri pentru cursuri oportune  

4.Creşterea calităţii 
procesului de 
formare continuă 
prin activităţile 
metodico-ştiinţifice 
desfăşurate la nivel 
local/ judeţean/ 
naţional  
 

Popularizarea şi susţinerea 
activităţilor metodico-ştiinţifice  

Conform 
graficului  
 

Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
Responsabil cu 
formarea continuă 

ISJ 
CCD 
Universităţi  
Parteneri  
media 

 
1 activitate/sem/comisie metodică 
  

Participarea/implicarea la/în 
activitatea de formare continuă 
din cadrul cercurilor pedagogice 

Conform 
graficului  
 

Director 
Responsabili arii 
curriculare 
Responsabil formare 
continuă 

ISJ 
CCD 

 

100% participare 
2 cercuri organizate 
Numărul cadrelor didactice implicate 
activ, cu lucrări 

Creşterea calităţii activităţilor 
metodico – ştiinţifice şi 
psihopedagogice realizate la 
nivelul unităţii 

Permanent 

Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
Responsabil cu 
formarea continuă 

ISJ 
CCD 
 

 
Chestionare de impact care vor releva 
creşterea calităţii activităţilor comisiilor 
metodice/catedrelor 

Participarea la simpozioane, 
conferinţe, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice care să evidenţize 
bunele practici pedagogice şi 

Conform 
calendarului 

Director 
Director adjunct 
Responsabilii ariilor 
curriculare . 

ISJ 
CCD 
Universităţi  

 

+10% număr lucrări publicate 
Calitatea lucrărilor participanţilor la 
simpozioanele, conferinţele şi sesiunile 
de comunicări stiintifice  derulate la 
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experientele didactice pozitive Responsabil cu 
formarea continuă 

nivel local/ judetean/ national certificată 
prin diplome/premii 
2 activităţi judeţene organizate de şcoală 

Integrarea problematicii educației 
parentale în activitatea comisiilor 
metodice 

Permanent 

Director 
Prof. consilier școlar 
Responsabili arii 
curriculare 

ISJ 
Universitatea 
”Al. I. Cuza” 
CJRAE 

 

Existența parteneriatelor cu familiile 
elevilor  
Diseminarea resurselor informaționale 
pentru părinți  

Crearea unei culturi a calităţii 
activităţilor de formare continuă a 
personalului 

Permanent 

Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
Responsabil cu 
formarea continuă 

ISJ 
CCD 
 

 
Participarea  a min. 10% din personalul 
unităţii şcolare la cursuri de formare 

Organizarea simpozionului 
naţional “St. Procopiu” şi a altor 
sesiuni de comunicări ştiinţifice 

Conform 
calendarului 

Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
 

ISJ 
CCD 
Universităţi  
Alte unităţi 
şcolare 

Autofinantare 
Sponsori  

Conturarea imaginii şcolii şi a 
posibilităţilor de exprimare a echipei 
didactice. 
Număr de participanţi. 
Numar de lucrari publicate. 

Accesarea programelor de 
formare continuă Erasmus+  

Conform 
calendarului 
european 

Director 
Responsabil cu 
formarea continuă 
Responsabil proiecte 
europene 

A.N.P.C.D.E.
F.P. 
I.S.J.  
CCD 
ONG - uri 

Comisia 
Europeană 

Număr de aplicații de proiecte depuse  
Număr de proiecte finanțate 
Număr de proiecte aflate în derulare 
Număr activități și documente specifice 
de implementare  

Formarea cadrelor didactice prin 
implicarea în cadrul proiectelor  
de îmbunătățire a metodelor 
didactice cu scopul prevenirii și 
reducerii abandonului școlar  

Conform 
calendarelor 

Director 
Consilier educativ 
Responsabili arii 
curriculare 
Consilier școlar 
 
 

ISJ 
CCD 
 

 
Număr chestionare aplicate, de feed-back 
al elevilor pentru creșterea atractivității 
activităților didactice  
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Participarea la cursuri de formare 
specifice elaborarii proiectelor 
Erasmus+ ori implicarii ca 
parteneri in proiectele strategice 
Erasmus+

 a cadrelor didactice 

Conform 
calendarului 

Responsabil formare 
continua 
Responsabil comisie 
proiecte europene 

ISJ 
CCD 
ONG – uri 
abilitate in 
acest sens 

 
Număr de activități de participare 
Număr de proiecte elaborate 

 Participarea cadrelor didactice la 
cursuri privind scrierea și 
implementarea proiectelor 
educative din 
CAEN/CAER/CAEJ 

Conform 
calendarului 

Director 
Responsabil formare 
continuă 
Consilier educativ 

ISJ 
CCD 

 
Numărul de proiecte educative aprobate 
Număr de activități specifice de 
participare 

Participarea coordonatorului 
consiliului școlar al elevilor la 
activități specifice cu impact 
local, regional, național 

Conform 
calendarului 

Consilier educativ 
Consilier școlar 

ISJ  
Susținerea activității consiliului elevilor, 
divesificarea strategiilor de implicare a 
elevilor în activitatea școlii 

5.Consolidarea 
parteneriatului cu 
unităţile din 
învăţământul 
superior în formarea 
iniţială şi continuă 
pentru cariera 
didactică  
 

Continuarea parteneriatului cu 
instituţiile de învăţământ superior  
 

Permanent 

Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
Responsabil cu 
formarea continuă 

Universităţi  
Numărul de activităţi desfăşurate în 
parteneriat 
 

Asigurarea mentorilor de practică 
pedagogică şi efectuarea acesteia 
în condiţii de maximă eficienţă  

Conform 
calendarului de 
practică 
pedagogică 

Director 
Secretar şef 

Universităţi  
Prezenţa la activităţi a studenţilor. 
Număr de cadre didactice coordonatoare 
şi număr de studenţi pe discipline 

Integrarea mentoratului in 
activitatea curenta a cadrelor 
didactice 

Permanent 

Director 
Responsabilii ariilor 
curriculare 
Responsabil cu 
formarea continuă 

ISJ 
CCD 

 
Toţi profesorii debutanţi vor beneficia de 
activităţi de mentorat   
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6.Colaborarea cu 
ISJ şi CCD, ca 
principali ofertanţi 
de formare continua 

Participare la ateliere de lucru, 
dezbateri, conferințe 

Conform 
calendarelor 

Director 
Responsabil cu 
formarea continuă 
Responsabilii ariilor 
curriculare 

ISJ 
CCD 

 
Fiecare disciplină va fi reprezentată la 
min. o activitate din ofertă 

7.Susţinerea 
educaţiei 
permanente şi a 
învăţării pe tot 
parcursul vieţii 
pentru toate 
categoriile de 
personal 

Consilierea personalului didactic 
şi didactic auxiliar în vederea 
realizării de proiecte cu finanţare 
europeană, care pot asigura şi 
formarea profesională a acestora 

Permanent 

Director 
Responsabil proiecte 
europene 
 

ISJ 
CCD 
Furnizori de 
formare 
acreditaţi 

 
Creşterea cu 10% a numărului celor 
implicaţi în proiecte cu finanţare 
europeană 

Încurajarea şi sprijinirea 
participării personalului didactic 
auxiliar, pe tot parcursul carierei, 
la programe de formare continuă, 
în conformitate cu conceptul de 
învăţare de – a lungul vieţii 

Permanent 

Director 
Director adjunct 
Responsabil cu 
formarea continuă 
 

ISJ 
CCD 
Furnizori de 
formare 
acreditaţi 

 
Creşterea numărului angajaţilor şcolii 
pentru care dezvoltarea profesională 
constituie un proces continuu şi coerent 

Realizarea de programe de 
reconversie profesională a 
adulţilor 

Semestrul II 
Director 
Responsabili arii 
curriculare  

AJOFM  
Folosirea expertizei cadrelor didactice şi 
a bazei materiale 

Consilierea psihopedagogică a 
părinţilor Permanent 

Director 
Director adjunct 
Consilier școlar 

ISJ 
CCD 
CJRAE 

 
Număr activități de consiliere pentru 
părinți 

Consilierea psihopedagocică a 
cadrelor didactice, în urma 
nevoilor identificate de unitatea 
şcolară 

Permanent 

Director 
Responsabili arii 
curriculare  
Prof. psihopedagog 

ISJ 
CJRAE 

 
Număr activități de consiliere a cadrelor 
didactice 

Actualizarea permanentă a 
informaţiilor în domeniul formării 
continue şi afişarea pe grupul 
virtual a tuturor ofertelor 
furnizorilor de formare 
 

Permanent 
Responsabil cu 
formarea continuă 
 

ISJ 
CCD 
Furnizori de 
formare 
continuă 

 
Numărul de cadre didactice înscrise la 
cursuri 
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8. Sustinerea 
cercetarii stiintifice, 
didactico – 
pedagogice si de 
specialitate, a 
colaborarii cu 
mediul academic 
universitar în scopul 
realizării de 
diagnoze, analize și a 
elaborării unei 
strategii 
educaționale a școlii 

Realizarea de studii privind 
situația de criză educațională și 
modalitățile de intervenție 

2021-2022 

Director 
Responsabil cu 
formarea continuă 
Responsabilii ariilor 
curriculare 

ISJ 
CJRAE 
Universitatea 
”Al. I. Cuza” 

 
Studiile coordonate de CJRAE  
Strategia educațională a școlii (PAS) 

Realizarea/implementarea unor 
module inovative pentru 
dezvoltarea competențelor 
transversale ale elevilor 

2021-2022 
Director 
Consilier școlar 

CJRAE 
Universitatea 
”Al. I. Cuza” 
ISJ 

Comisia 
Europeană 
(proiectul 
TRAIT) 
ROSE 

Platforma e-learning Moodle TRAIT 
Platformă dedicată pregătirii remediale 
prin ROSE 
Testarea modulelor pe un eșantion 
reprezentativ de elevi 

Realizarea/valorizarea unui studiu 
internațional cu privire la 
importanța competențelor tehnice 
și a competențelor transversale 
pentru viitorii angajați 

2021-2022 
Director 
Consilier școlar 

CJRAE 
Universitatea 
”Al. I. Cuza” 
ISJ 
 

Comisia 
Europeană 
(proiectul 
TRAIT) 

Dovezi specifice implementării cercetării 
Raportul de cercetare 
Activitățile de diseminare a rezultatelor 
cercetării 

Realizarea unor studii de caz 
pentru firmele industriale din zona 
Iași și compararea la nivel 
internațional a informațiilor. 
Valorificarea în lansarea ofertei 
educaţionale pentru 2022-2023 

Noiembrie 2021-
Iunie 2022 

Diector 
Consilier școlar 
Responsabil arie 
curriculară 
tehnologii 

  

Documente specifice studiilor 
Număr studii de caz 
Număr participanți 
Număr activități locale de diseminare  
Clubul de robotică 

Investigarea unor soluții robotice, 
în colaborare internațională pentru 
firme industriale. Participarea la 
competiţii/târguri de inventică de 
profil 
 
 
 

Noiembrie -
Iunie 

Responsabil arie 
curriculară 
tehnologii 

Parteneri 
economici 
Universitatea 
Tehnică ”Gh. 
Asachi” Iași 

 Documente specifice  
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Analiza impactului activităților 
nonformale asupra absenteismului 
școlar 

I-Noiembrie 
II-Iunie  

Director 
Consilier educativ 
Consilier școlar 

ISJ  
Prezentarea informațiilor relevante în 
CP, la lectoratul cu părinții 
Plan remedial de perspectivă 

Prioritatea 6: Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 
T1. Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca oportunitate formativă complementară pentru elevi; 

T2. Flexibilizarea ofertei educaţionale în acord cu evoluţia relaţiilor şcoală-factori interesaţi, importanţi pentru şcoală.   
T3. Creşterea gradului de implicare a partenerilor în viaţa organizaţiei, în procesele de proiectare şi dezvoltare instituţională, în implementarea strategiilor de formare; 
T4. Implicarea şcolii în parteneriate şi colaborări interne şi externe; 

T5.   Îmbunătăţirea imaginii instituţiei în mass-media şi în comunitatea educaţională prin performanţele elevilor şi ale echipei didactice.   
Argument:  

Ca dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie să aibă un caracter global, conjugând eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală. Interdependenţa şi 
co-existenţa formelor de educaţie asigură un context de formare-dezvoltare a personalităţii umane, la nivel didactic şi extradidactic, depaşind limitele şi graniţele teoretice ale 
conceptelor analizate dintr-o perspectivă singulară. 
Aşteptări:  
  Educaţia nonformală şi informală recunoscută de elevi şi părinţi drept oportunitate formativă complementară.   
  Oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, muticulturalismului, într-o societate complexă, dinamică 

Obiective  Măsuri / Acţiuni Termene Responsabili Parteneri 
Sursa de 
finanţare 

Indicatori de performanţă 

1. Armonizarea 
intereselor legate de 
dezvoltarea 
personală a 
individului cu cele 
ale comunităţii 
imediate, locale şi 
regionale şi cu 
solicitările societatii 
actuale 

Susţinerea activităţii Consiliului 
elevilor: 
organizarea alegerilor conform  
prevederilor şi regulamentului 
emise de MEN; activități de 
impact pentru elevi și comunitate, 
participarea la schimburi de 
experiență, și conferințe,  precum 
și promovarea acestora în 
comunitatea locală 

Octombrie  → 
August  

Director  
Diriginţi 
Consilier școlar 

ISJ 
CJE 
ONG - uri 

 
Cresterea cu 15% a numărului de elevi 
care se implică în proiecte 
  

Participarea elevilor și cadrelor 
didactice la Festivalul 
Internațional de Literatură și 

Conform 
calendarului 

Director 
Responsabil arie 

curriculara Limba si 

ISJ 
 

 
60% din elevii de la zi şi 15% din elevii 

de la seral 
80% dintre profesorii din aria LC 
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Traducere (FILIT) comunicare Activități organizate/portofoliu 

Participarea elevilor și cadrelor 
didactice la Festivalul 
Internațional al Educației 

Conform 
calendarului 

Director 
Responsabili arii 

curriculare 
Diriginți 

ISJ  

60% din elevii de la zi şi 15% din elevii 
de la seral 

80% dintre profesorii diriginţi 
Activități organizate/portofoliu 

Participarea la Festivalul 
Nonviolenței prin promovarea 
atitudinilor de comportament 
civilizat, nonviolent, prin teatru, 
desen, dans 

Conform 
calendarului 

Director 
Consilier educativ 

Diriginți 
 

ISJ 
IJP 

 
Creșterea gradului de participare a 

elevilor și profesorilor în școală cu 10% 
față de anul școlar trecut 

Implicarea şcolii şi comunităţii în 
calitate de partener în proiectele 
iniţiate de Consiliul elevilor; 

Permanent 

Director adjunct 
Diriginţi 
Consilier școlar 
Consilier educativ 

ISJ 
CJE 
ONG - uri 

 
Număr de colaboratori ai CȘE 
Min. 3 activităţi/sem. 

Valorificarea exemplelor de bună 
practică la nivelul şcolii şi a 
comunităţii. 

Semestrial 

Director 
Diriginti  
Consilier școlar 
Consilier educativ 

CJE 
Mass-media 
Instituţii 
comunitare 

 

Creşterea cu 5% a numărului de elevi 
care să se implice în activităţile CȘE, 
faţă de anul precedent (evidenţa 
participării) 

Derularea de acţiuni în vederea 
conştientizării cauzelor şi a 
identificării mijloacelor de 
prevenire a fenomenelor de 
violenţă şi consumului de 
substanţe cu efect psihoactiv 

Permanent 

Director adjunct 
Consilier educativ 
Diriginţi 
Consilier școlar 

ISJ 
Poliţia 
CȘE 
Jandarmeria 
Agenţia 
Antidrog 
DSP 

 
Reducerea actelor de violenţă şi a notelor 
scăzute la purtare sub 7 cu 3% în raport 
cu anul şcolar trecut 

2. Crearea unor 
oportunităţi pentru 
educaţia complexă,  
permanentă, în 
spiritul 
competenţelor cheie, 

Derularea unor activități de 
informare/formare a elevilor în 
spiritul valorilor europene, al 
cetăţeniei active şi al respectării 
diversităţii culturale 

Permanent 

Director 
Consilier educativ 
Diriginţi 
 

ISJ 
ONG - uri 

 

 
Marcarea zilelor oficiale din calendarul 
specific evenimentelor europene. 
 Creşterea cu 5% a numărului de 
activități realizate şi cu 10% a numărului 
de elevi implicaţi, faţă de anul şcolar 
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al dezvoltării 
civismului,  
voluntariatului, 
muticulturalismului, 
într-o societate 
complexă, dinamică  
 

anterior 
Implicarea elevilor în promovarea 
valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie 
activă, respectarea drepturilor 
omului 

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extraşcolare 

Director 
Responsabili arii 
curriculare  
Consiler educativ 
Diriginţi 

Fundaţii 
ONG – uri  
ISJ 

 

10% din numărul elevilor implicaţi în 
proiecte înregistrează schimbări pozitive 
în comportament 
10% din elevi au certificat de voluntar 

Valorificarea valenţelor educative 
ale disciplinelor de învăţământ; 
realizarea unui raport echilibrat 
între conţinutul educativ şi cel 
ştiinţific în activitatea didactică de 
predare - învăţare 

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extraşcolare 

Director 
Responsabili arii 
curriculare  
Diriginţi 

CJRAE 
ISJ 
CCD 

 
Progres cu 3% în rezultatele învăţării 
elevilor faţă de anul şcolar trecut şi cu 
8% la frecvenţă. 

Sprijinirea elevilor mai puţin 
motivaţi sau nesusţinuţi de familie 
în vederea reducerii 
absenteismului şi ameliorării 
rezultatelor şcolare: prin: activităţi 
de consiliere în carieră şi pentru 
dezvoltare personală, internship, 
loisir, pregătire remedială/ 
suplimentară, ajutoare ocazionale  

Permanent 

Director adjunct 
Conslier educativ 
Diriginţi 
Consilier școlar 

Familiile 
elevilor 

Sponsori ROSE 
Voluntari ONG-
uri 

Toţi elevii de la zi şi 15% dintre elevii de 
la seral vor fi implicaţi în cel puţin o 
ctivitate. 
Creşterea nivelului promovabilităţii la 
clasă şi la examenul de bacalaureat. 
Diminuarea  numărului de absenţe/elev 
cu 8% 

Promovarea drepturilor omului şi 
formarea competenţelor specifice 
societăţii cunoaşterii şi dezvoltării 
economice 
durabile prin activităţi 
extracurriculare 

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extraşcolare 

Director 
Responsabili arii 
curriculare  
Consilier educativ 
Diriginţi 

Fundaţii 
culturale 
ISJ 
CCD 

 
Creşterea cu 2% a numărului de elevi 
participanţi la activităţile organizate pe 
această temă 

Întărirea parteneriatului şcoală – 
familie – comunitate prin 
activități care să dezvolte idei ca: 
legile din educaţia parentală, 

Permanent 

Consilier educativ 
Responsabili arii 
curriculare  
Diriginţi 

ONG –uri 
Părinţi 
CJRAE 

 

Derularea unui număr de activități cu 3% 
mai mare faţă de anul şcolar anterior, în 
proiecte în parteneriat cu părinţi şi 
instituţii locale 
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migraţia părinţilor – efecte, relaţia 
internet – tineri ş.a. 

Consilier școlar 
 

În vederea unei bune orientări 
academice, participarea la: 
proiectul Avanpremieră pentru 
carieră, Salonul Ofertelor 
educaţionale, Târgul de cariere, 
parteneriate cu UAIC, UTI și 
USAMV 

Conform 
calendarului 

Director 
Director adjunct 
Diriginţi 
Prof. consilier școlar 
 

CJRAE 
Universitatea 
“Al.I.Cuza” 
Universitatea 
Tehnică “Gh. 
Asachi” 

 
60% din numărul elevilor din clasele 
ultimului an de studiu 

Asigurarea serviciilor de 
consiliere 
pentru orientarea şcolară şi 
profesională pentru toţi 
beneficiarii 

Permanent 
Director 
Director adjunct 
Consilier școlar 

CJRAE 
Asociaţii 
ONG -uri 

 
Fiecare clasă, cel puţin o activitate. 
Numărul de elevi şi părinţi consiliaţi  

Participarea la concursurile 
şcolare: “Prietenii pompierilor”, 
”Educaţia rutieră -  educaţie 
pentru viaţă”, “Proiecte de 
mediu”, “Alege! Este dreptul tău”, 
“Proiecte Antidrogdrog –
Împreună”, “Cu viața mea apăr 
viața”, “Reviste școlare și 
jurnalism” 

Conform 
calendarului 

Diriginţi 
Responsabil PSI-SU 
Responsabil SSM 
Consilier educativ 

ISJ, ISU, IJP 
Agenţia 
Naţională 
Împotriva 
Traficului de 
Persoane 
Centrul 
Regional de 
Prevenire, 
Evaluare şi 
Consiliere 
AntiDrog Iaşi 
ONG - uri 

 

Membrii echipajelor vor fi diferiţi la 
fiecare activitate pentru a asigura un grad 
maxim de implicare al elevilor 
Număr de premii 120% faţă de  anul 
anterior 

Implicarea în cadrul proiectului 
național de încurajare a 
comportamentului responsabil 
față de mediu și comunitate, prin 
colectarea selectivă a diverselor 
deșeuri de echipamente electrice 

Octombrie → 
Aprilie  

Consilier educativ 
Diriginți 

ISJ  
Toţi elevii şi profesorii vor susţine 
proiectul 
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și electronice ”Patrula de 
reciclare” 
Implicarea în activităţile sportive 
incluse în calendarul 
competiţional 

Conform 
calendarului 
competiţional 

Consilier educativ 
Prof. Educaţie Fizică 
Diriginţi 

ISJ 
ONG –uri 
Instituţii de 
profil 

 
Număr de elevi participanţi, cu 5% mai 
mulţi faţă de anul şcolar precedent 

 Atragerea elevilor în acţiuni cu 
caracter sportiv, dezvoltarea de 
atitudini pozitive privind: sportul 
şi sănătatea, sportul şi educaţia, 
sportul şi democraţia, spiritul 
sportiv, de fair-play 

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extraşcolare 

Consilier educativ 
Prof. Educaţie Fizică 
Diriginţi 
 

ISJ 
Primarie 

 
Creşterea cu 10% a numărului de elevi 
participanţi faţă de anul şcolar anterior 

Derularea activităţilor prevăzute 
în protocoalele de parteneriat  
încheiate cu instituţii din judeţul 
Iaşi în vederea îndeplinirii 
proiectelor educative 

Permanent 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 
Diriginţi 

ISJ 
IJP 
CJRAE 
Instituţii de 
cultură 
ONG - uri 

 
Creşterea numărului de elevi participanţi 
cu 5% faţă de anul şcolar precedent 

Organizarea unor activităţi 
artistice legate de momente 
semnificative din viaţa 
comunității (Colinde de Crăciun, 
Concursul de interpretare din 
lirica 
eminesciană “Floare Albastră”, 
Dragobetele, Sosirea Primăverii), 
24 Ianuarie – Ziua Unirii, Paștele 

Decembrie  
Ianuarie→Iunie  

Consilier educativ 
Diriginţi 
Responsabili arii 
curriculare 
 

ISJ 
CCD 
Ateneul 
Tătăraşi 
Teatrul 
“Luceafărul” 
Unităţi 
şcolare 
partenere 
Spitalul de 
Copii “Sf. 
Maria” 
Căminul de 
Batrâni 
 

 
Promovarea elevilor şi a profesorilor în 
comunitate 
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Implicarea  in activități de 
prevenire a unei alimentații 
nesănătoase 

Permanent  Consilier educativ 
ONG – uri 
DSP Iași 

 
Însușirea unui mod de viață sănătos 
Numărul de elevi implicați 

Aplicarea programelor Strategiei 
Naţionale de Acţiune Comunitară 

Conform 
calendarului  

Director 
Coordonator SNAC 

ISJ  
Atragerea unui număr mai mare de 
parteneri în acţiunile comunitare ( cu 6% 
voluntari mai mult faţă de anul trecut) 

Implicare în campania 
“Săptămâna legumelor  
și fructelor donate” 

Conform 
calendarului  

Coordonator SNAC 
Diriginți 

ISJ 
CE 

 
Creşterea numărului de participanţi la 
campanie 
(cu 10% față de anul precedent) 

Participarea la campania “Daruri 
din suflet de copil”, adresată 
copiilor cu dizabilități 

Conform 
calendarului  

Coordonator SNAC 
Diriginţi 
 

Liceul Special 
“Moldova” 
Tg. Frumos 
Şcoala 
Specială “C. 
Păunescu” 
Iaşi 

 
Srângerea de fonduri cu 3% mai mari 
faţă de anul şcolar anterior 

Participarea la Gala Voluntarului 
SNAC 

Conform 
calendarului  

Coordonator SNAC ISJ  
Creşterea numărului de voluntari SNAC 
cu 6% faţă de anul şcolar trecut 

Continuarea  
activităţilor cu suport Junior 
Achievement  

Permanent 
Director 
Director adjunct 
 

JA Romania  
 

Junior 
Achievement  

Dezvoltarea competenţelor TIC şi de 
antreprenoriat  
 

 Sprijinirea integrării elevilor din 
Republica Moldova în colectivele 
de elevi Permanent 

Director 
Consilier școlar 
Diriginti  

ISJ 
CJRAE 

 

100% nivel de satisfacţie din partea 
elevilor şi părinţilor 
Rezultatele școlare și extrașcolare, 
implicarea în activitățile comunității 

3.Susţinerea şi 
creşterea rolului 
educaţiei 

Iniţierea şi derularea acţiunilor de 
intervenţie în situaţia elevilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi la muncă 

Permanent 
Director 
Director adjunct 
Consilier școlar 

ISJ 
ILP 
Primăriile 

 
Bază de date cu elevii cu părinți plecați 
Reducerea absenteismului cu 8% faţă de 
anul şcolar precedent 
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nonformale şi 
informale, ca 
dimensiuni ale 
procesului 
educaţional, în 
vederea prevenirii şi 
reducerii 
fenomenelor de 
abandon şcolar şi 
absenteism  

în străinătate în vederea prevenirii 
abandonului şcolar 

Consilier educativ rurale 
ONG – uri 
CJRAE 

Dezvoltarea proiectelor educative 
în parteneriat cu Consiliul 
Reprezentativ al Părinţilor pentru 
prevenirea şi reducerea 
fenomenelor de abandon şcolar 

Noiembrie 
→Iunie 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Consiliul 
Reprezentativ 
al Părinţilor 

 

1 proiect de tipul O şcoală prietenoasă! 
în parteneriat cu părinţii 
Ameliorarea relaţiei şcoală – familie  şi 
părinţi - adolescenţi 

Derularea unor acțiuni în 
parteneriat şcoală – ONG – uri - 
familie în vederea prevenirii  
eșecului scolar, inadaptării școlare 
și integrării copiilor care au 
abandonat şcoala 

Octombrie  → 
Iulie  

Director 
Consilier școlar 
Consilier educativ 

ISJ 
ONG – uri 
IJP 
CJRAE 
Primării 
rurale 

 
Diminuarea eşecului şcolar cu 5% faţă 

de anul şcolar precedent 

Organizarea de activităţi 
educative pe parcursul vacanţelor  

Perioadele de 
vacanţă 

Consilier educativ 
Diriginţi 
Consiliul elevilor 

ISJ 
ONG - uri 

 
Atragerea unui număr mai mare de elevi 
(cu 2% faţă de anul şcolar precedent) 

Asigurarea participării elevilor la 
organizarea calendarului 
activităţilor educative pe perioada 
vacanţelor 

Conform 
calendarului 
activităţilor 
educative 

Consilier educativ 
Diriginţi 
Consiliul elevilor 

ISJ 
ONG - uri 

 Cel puțin un elev pentru fiecare clasă 

Consolidarea parteneriatului 
educațional cu ONG – uri, 
instituții publice,instituții de 
cultură, în vederea realizării unei 
educații complexe, axată pe valori 
și tradiții culturale 

Permanent 
Consilier educativ 
Responsabili arii 
curriculare 

ONG – uri 
Teatrul 
“Luceafarul” 
Ateneul 
Tătărași 
Muzeul 
Unirii, 
Procopiu şi 
Petru Poni 

 

Atragerea unui număr mai mare de 
parteneri vizibili în activitățile organizate 
de scoala, cu 2% mai mult față de anul 
trecut. 
Creșterea numărului de elevi vizitatori ai 
muzeelor, caselor memoriale ale 
scriitorilor, participanți la spectacole și 
alte proiecte culturale, cu 5% față de 
anul școlar anterior 

4. Dezvoltarea 
creativităţii elevilor 
prin activităţi 
educative şcolare şi 

Iniţierea şi derularea unor acțiuni 
cu caracter cultural – artistic cu 
rol în dezvoltarea creativităţii 
elevilor 

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extraşcolare 

Consilier educativ 
Responsabili arii 
curriculare 

ISJ 
Instituţii de 
cultură 
Muzee 

 
Numărul de activități cu 2% mai mare 
faţă de anul anterior 
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extraşcolare Unităţi 
şcolare 

Organizarea şi desfăşurarea unor 
spectacole, expoziţii de artă 
plastică, artă fotografică, cultură 
şi civilizaţie românească şi 
universală, reviste şcolare 

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extraşcolare 

Consilier educativ 
Responsabili arii 
curriculare 

ISJ 
Ateneul 
“Tătăraşi” 
Teatrul 
“Luceafărul” 
Mass – media 

Sponsorizări 
Voluntariat  

Creşterea numărului de elevi implicaţi, 
cu 5% faţă de anul anterior 

Dezvoltarea creativităţii în 
domeniul tehnico – aplicativ prin 
cercuri şi concursuri în 
domeniile:matematică, 
informatică,fizică, chimie, limba 
engleză, limba franceză, 
discipline tehnice  

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extraşcolare 

Director 
Responsbilii ariilor 
curriculare vizate 
Diriginţi 

ISJ 
Universitatea 
“Al.I.Cuza” 
Universitatea 
Tehnică “Gh. 
Asachi” 
Şcoli 
gimnaziale, 
licee şi colegii 
din judeţul 
Iaşi şi 
regiunea N-E 

 

Cluburi şi concursuri: Clubul de 
robotică, Mecatron, Procopiu,  
Numărul de participanţi 
Produsele realizate 

Prioritatea 7. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 
T1. Stabilirea priorităţilor procesului de învăţare pornind de la premiza că oferta şcolii cuprinde şi nivele de instruire care nu fac parte din învăţământul obligatoriu. 
T2. Autorizarea/acreditarea  pentru noi calificări/specializări atât pentru învăţământul  liceal,  invatamatul tehnic profesional şi învăţământul postliceal. 
T3. Promovarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev-părinte; 

T4. Prioritizarea competenţelor funcţionale necesare finalizării traseului şcolar şi învăţării pe tot parcursul vieţii, dezvoltării personale şi a potenţialului de angajare; 
Argument:  

Învăţarea permanenta nu reprezintă numai un aspect al educaţiei si formarii, ci ea devine, pe zi ce trece, un principiu fundamental al participării active a individului in societate, de-
a lungul întregii sale vieţi. Formarea profesionala a adulţilor se regăseşte in conţinutul tuturor programelor ce vizează relansarea economica si urmăreşte prevederea si realizarea 
reorientării profesionale si pregătirii din timp a forţei de munca pentru activitatea care utilizează noi tehnologii si solicita creativitate, inovare si înalt profesionalism. 
Aşteptări:  
Adaptarea ofertei educaţionale atât la nevoile elevilor de la zi şi de la seral cât şi la cerinţele de pe piaţa muncii la nivel naţional şi european. 
Organizarea activitatilor ce permit dezvoltarea personală şi profesională a adulţilor elevi sau parteneri. 
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Responsabilizarea tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă personală şi profesională 

Obiective  Măsuri / Acţiuni Termene Responsabili Parteneri 
Sursa de 
finanţare 

Indicatori de performanţă 

1.Crearea de 
oportunităţi pentru 
dezvoltarea rolului 
de partener educativ 
al părinţilor și al 
elevilor adulți 
 

Organizarea unor activități 
specifice pentru elevii adulți pe 
problematica educației 
permanente  
 

Noiembrie  
Februarie  
Mai  

Director 
Director adjunct 
Consilier școlar 
Diriginţi 
Consilier educativ 

CJRAE 
ONG – uri 
Consiliul 
Reprezentativ 
al Părinţilor 

 

3 activităţi dedicate nevoilor de 
informare identificate 
Grad de participare 60% dintre elevii 
seralişti+alţi adulţi interesaţi 

Implementarea unor activități 
pentru sprijinirea 
antreprenoriatului social pentru 
elevii adulți 

Octombrie → 
Iunie  

Responsabil proiecte 
europene 
Consilier educativ 

CJRAE 
Univ. Al. I. 
Cuza  
JAR 

Comisia 
Europeană 
Proiect 
european Invest 
socially, be a 
change! 
JAR 

2 activităţi pe sem. 
Diseminarea informațiilor despre 
antreprenoriatul social 

2. Formarea şi  
dezvoltarea 
atitudinii de 
responsabilizare 
profesională şi 
cultural - pozitivă a 
tuturor actorilor 
educaţionali faţă de 
educaţia 
permanentă 
personală şi 
profesională 

Organizarea unor activități 
specifice pe problematica 
educaţiei permanente şi a 
dezvoltării personale şi 
profesionale 
 
 

Martie→Mai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
Consilier educativ 
Prof. consilier școlar 
Diriginţi 
Responsabilul cu 
formarea continuă 

CJRAE 
Consiliul 
Reprezentativ 
al Părinţilor  
Consiliul 
elevilor 

 
3 activităţi  
Număr de participanţi 
Calitatea dezbaterilor 

Implementarea unui nou proiect 
pentru formarea/educarea 
adulţilor, cu fonduri europene 
 

Ianuarie→Iunie  
Director 
Responsabil proiecte 
europene 

CJRAE 
Univ. 
Al.I.Cuza 
Întreprinderi 
sociale 

Comisia 
Europeană 
Proiect 
european Invest 
socially, be a 
change! 

Min. 1 proiect 
Număr activități specifice proiectului, 
conform calendarului activităților 

Dezvoltarea activităților din sfera 
educației juridice conform 

Permanent  
Director 
Director adjunct 

ISJ 
Tribunalul 

 
Număr de activități organizate 
Număr de cadre didactice și elevi 
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protocolului privind educația 
juridică în unitățile de învățământ 
preuniversitar din județul Iași 

Consilier educativ Iași participanți 

Implementarea proiectelor 
europene KA2 – Adult Education   Conform 

calendarului 
fiecărui proiect 

Director 
Responsabil proiecte 
europene 

Partenerii din 
proiect 

Comisia 
Europeană 

2 proiecte 
Număr activități 
Materiale specifice 
Număr activități de diseminare și 
materiale de diseminare realizate 

3.Identificarea şi 
implementarea celor 
mai eficiente 
strategii de formare 
a adulţilor 

Prezentarea exemplelor de bună 
practică în cadrul Consiliului 
Profesoral şi  în cadrul întâlnirilor 
cu părinţii  

Mai  

Director 
Director adjunct 
Responsabili arii 
curriculare 

Consiliul 
Reprezentativ 
al Părinţilor  
 

 
Materiale realizate în cadrul proiectelor 
implementate 

4. Monitorizarea 
inserției 
absolvenților 

Actualizarea procedurii de 
monitorizare a inserției 
absolvenților 

Octombrie  Responsabil CEAC 
Responsabil aria 

curriculară 
Tehnologii 

Părinți  
Absolvenți 

 Procedură  

Realizarea monitorizării 
absolvenților 

Noiembrie  
Februarie→ 
August  

Responsabil aria 
curriculară 
Tehnologii 

Absolvenți  
Părinți  

 
Numărul absolvenților implicați în viața 
comunității, fie continuând studiile, fie 
ca angajați 

Prioritatea 8. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 
T1. Implicarea şcolii în parteneriate şi colaborări interne şi externe; 
T2. Aplicarea legislaţiei şi normativelor specifice mediului educaţional intern şi internaţional. 
T3. Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru o educaţie formativă şi generalizarea utilizării calculatorului în cadrul procesului instructiv-educativ; 

Argument:  
Şcoala trebuie să asigure un viitor european elevilor, şanse egale de afirmare şi integrare socioprofesională, să creeze condiţiile obţinerii de satisfacţii profesionale pentru toţi cei 

care lucrează în instituţie, să realizeze un parteneriat şcoală-părinţi-comunitate locală, raportându-se permanent la standardele şi bunele practici ale UE.   
Aşteptări:  
Implicarea şcolii în proiecte de colaborare europeană cu scopul creşterii calităţii serviciilor oferite comunităţii. 
Cooptarea  în procesul de instruire a unor parteneri şi colaboratori externi în vederea cunoaşterii, implementării şi raportării la dimensiunea europeană a educaţiei, dar şi a asigurării 
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condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţilor instructiv-educative. 
Creşterea şanselor de integrare profesională dezvoltarea capacităţilor de învăţare permanentă în spaţiul european. 

Obiective  Măsuri / Acţiuni Termene Responsabili Parteneri 
Sursa de 
finanţare 

Indicatori de performanţă 

1. Corelarea 
demersurilor şcolii 
cu politicile ISJ şi 
MEN în vederea 
compatibilizării 
învăţământului 
românesc, cu  
particularităţile sale, 
cu învățământul 
european  

Implementarea corectă a 
proiectelor Erasmus+ în care este 
implicată școala 

Conform 
calendarului 

Director 
Responsabil proiecte 
europene 

ANPCDEFP 
Instituții 
partenere din 
Europa 

 
Derularea proiectelor conform 
calendarelor de activitate 

 Participarea la activități locale, 
regionale și naționale de 
diseminare a informațiilor 
relevante 

Conform 
calendarului 
ANPCDEFP și 
al ISJ (Proiecte 
Europene) 

Responsabil proiecte 
europene 

ANPCDEFP 
ISJ 
Instituții din 
spațiul 
european 
 
 

 

Număr activități  
20 cd au participat la mobilităţi, sesiuni 
de formare/informare formaţi în spaţiul 
UE 

Folosirea Cadrului European 
Comun de Referinte pentru limbi 
straine(CECRL) in mod curent in 
activitatile curriculare si 
extracurriculare, la orele de limbi 
moderne 

Permanent  

Responsabil arie 
curriculara Limba si 
comunicare 
Profesorii de  limbi 
moderne 

ISJ 
 

 
4 elevi participanţi la 
competiţii/programe specifice 
Elevi înscrişi la BC ŞI CCF 

Reorganizarea/ 
actualizarea site – ului şcolii 

Permanent 
Director  
Inginer sistem 
Şefi compartimente 

  
Site – ul şcolii va conţine şi secţiuni in 
engleză şi franceză cu informaţii de 
interes pentru partenerii din proiecte 

2. Crearea de 
oportunităţi pentru 
dezvoltarea şi 
implementarea 
proiectelor 
educaţionale la 
nivelul unităţii 
şcolare 

Participarea la 
consfătuirile/întâlnirile judeţene 
ale responsabililor cu proiecte 
europene și proiecte educative 

Conform 
calendarului 

Director 
Responsabil proiecte 
europene 
Consilier educativ 

ISJ  
Numărul de participări 
Numărul de acțiuni de diseminare a 
informațiilor în cadrul școlii 

Afişarea pe grupul virtual a 
programelor, surselor de 
finanţare, oportunităţilor de 
formare, oportunităţilor de 
mobilitate 

Permanent 

Consilier educativ 
Responsabil proiecte 
europene 
 

ISJ 
ANPCDEFP 

 

Numărul de informări 
Creşterea cu 10% a numărului de cadre 
didactice implicate în proiecte europene 
Extinderea echipelor de proiect 
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Consilierea în redactarea 
proiectelor locale, regionale și 
europene 

Permanent 
Consilier educativ 
Responsabil proiecte 
europene 

ISJ 
ANPCDEFP 

 
Numărul de proiecte depuse spre 
aprobare/finanțare 

3.Inițierea și 
dezvoltarea de  
proiecte europene şi 
parteneriate cu 
instituţii similare din 
alte ţări europene, in 
Programul 
Erasmus+ 

Implicarea elevilor în proiecte şi 
parteneriate europene 

Conform 
calendarului 

Responsabil proiecte 
europene 

ANPCDEFP 
Comisia 
Europeană 

Cu 20 % mai mulţi elevi implicați în 
parteneriate externe 
 

Înfiinţarea unor grupuri suport pe 
unele tipuri de programe europene Semestrul I 

Director 
Responsabil proiecte 
europene 

  
Numărul de cadre didactice 
consiliate/Numărul de elevi implicați 

Participarea cadrelor didactice 
interesate la sesiuni de formare de 
scurtă durată pentru 
managementul 
proiectelor 

Conform 
ofertelor de 
formare 

Director 
Responsabil cu 
formarea continuă 

Furnizori de 
formare 

 25% participanţi din echipa didactică 

Organizarea unor activități 
specifice pentru diseminarea 
informațiilor 

Conform 
calendarului  

Director 
Responsabil proiecte 
europene 

Elevi 
Părinți 
Școli generale 
Licee 

Comisia 
Europeană 

Min. o sesiune pentru fiecare proiect 
 

Identificarea unor parteneri 
europeni pentru dezvoltarea unor 
proiecte educaţionale 

Permanent 
Director 
Responsabil proiecte 
europene 

  
Numărul de contacte  
Corespondența electronică 

4.Promovarea şi 
valorificarea 
diversităţii şi 
interculturalităţii în 
educaţie 

Educarea elevilor în spiritul 
cunoaşterii şi conservării 
specificului local şi naţional în 
contextul european 

Permanent 

Consilier educativ 
Diriginţi 
Responsabilii de arii 
curriculare 

Asociaţii  

5-10 activităţi educative 
extraşcolare/extracurriculare ce 
promovează şi urmăresc îmbunătăţirea 
cunoştinţelor şi a conservării specificului 
local şi naţional 

Susţinerea programelor 
educaţionale care promovează 
diversitatea culturală şi 
valorificarea tradiţiilor 

Permanent 

Director 
Consilier educativ 
Responsabilii de arii 
curriculare 

ISJ 
Fundaţii 
Asociaţii 

 
Numărul de 
programe/proiecte/evenimente/acțiuni la 
care s-a participat 
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Stimularea participării copiilor 
proveniţi din rândul minorităţilor 
la activităţile extracurriculare şi 
extraşcolare 

Permanent 

Director 
Diriginți  
Consilier educativ 
Responsabilii de arii 
curriculare 

ISJ 
Fundaţii 
Asociaţii 

 
Numarul de elevi proveniți din rândul 
minorităților, participanți la activitățile 
extrașcolare și extracurriculare 

5. Dezvoltarea de 
parteneriate și 
schimburi de 
experiență în zona 
transfrontalieră cu 
Republica Moldova 

Inițierea a cel puţin unui 
parteneriat educațional cu o 
instituție similară din Republica 
Moldova 

Octombrie  

Director 
Consilier educativ 
Responsabil 
programe europene 

Instituții din 
Republica 
Moldova  

 

Corespondență electronică 
Dovezi ale contractelor (protocol de 
colaborare, discuții, întâlniri) 
Cel puţin o activitate face to face. 

6. Asigurarea 
infrastructurii și 
echipamentelor 
suportului TIC 

Asigurarea dotărilor necesare 
pentru realizarea unui demers 
educațional de calitate 

Permanent 

Director 
Responsabili arii 
curriculare 
Contabil șef 

ISJ 
Primărie 

Bugetul aprobat 
ROSE 

Dotarea a 20% dintre sălile specializate 
cu echipament IT nou 

Asigurarea dotărilor specifice în 
vederea desfășurării în condiții 
optime a examenelor 

Conform 
calendarului de 
desfășurare a 
examenelor 

Director 
Director adjunct 
Contabil sef 
Administrator de 
patrimoniu 
Inginer sistem 

ISJ 
Primărie 

Bugetul aprobat 
Venituri 
extrabugetare 

Echipamente procurate 

Extinderea învățării informatizate 
Conform 
graficului de 
încărcare 

Director 
Responsabili arii 
curriculare 
Inginer sistem 

  
Număr lecții cu suport informatic 
Utilizarea platformelor e-learning 

7. Organizarea de 
dezbateri, ateliere 
workshop-uri pentru 
prezentarea și 
analiza modelelor 
educaționale, 
manageriale, 
dadactice din 
diferite spații 
culturale, 

Promovarea unei culturi a 
învățării pe tot parcursul vieții 
prin organizarea de activități 
specifice (întâlniri, workshopuri, 
simpozioane, etc.) 

Permanent  

Director 
Director adjunct 
Responsabili arii 
curriculare 
Responsabil formare 
continuă 

ISJ 
Universități 
Biblioteci 
Centre 
culturale 

 
2 activităţi/sem. 
30% dintre elevii ciclului superior 
Rezultate obținute 

Organizarea activității comisiilor 
metodice în vederea obținerii unui 
aport calitativ prin implicarea 

Conform 
calendarelor de 
activități 

Director 
Director adjunct 
Responsabili arii 

Universități 
Centre 
culturale 

 
Parteneriate cu facultăţi pentru 60% 
dintre discipline 
Număr de activități 
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colaborarea cu 
universități, 
biblioteci, centre 
culturale ieșene sau 
naționale 

mediului academic curriculare Număr de participanți 
Rezultate obținute 
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